ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд:
НЭГ. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд тусгагдсан нийт
Жинхэнэ гүйцэтгэл
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
(тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин)
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх
үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин

Нийт арга
хэмжээний
биелэлтэд
төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчийн өгсөн
үнэлгээ (0-30 оноо)
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43. Дэд бүтэц, инженерийн хангамжийн
талаар дээд газраас баримтлах бодлого,
шийдвэр, нийслэлийн удирдлагаас цаг
үеийн ажил төрлийн асуудлаар өгсөн
үүрэг
даалгаврыг
хэрэгжүүлэн
ажиллана.
Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол,
нийслэлийн
Засаг
даргын захирамж,
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт
ажиллах, үүрэг даалгаврын биелэлтийг
ханган ажиллана.

44. 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл
хангуулах зорилгоор Инженерийн шугам
сүлжээний
болон
харъяа
байгууллагуудын хэмжээнд 2 удаа
шалгалт явуулах ажлын хүрээнд:
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Улаанбаатар хотод 2017 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, автозам, тохижилтын ажлын
нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын
албаны даргаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлуулан холбогдох байгууллагуудад
албан бичгээр хүргүүлэн хяналт тавьж уялдуулан ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар
- Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцыг танилцуулсан.
- Төв цэвэрлэх байгууламжийн ажлын явц, цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулга
хийсэн.
- Улаанбаатар лифт ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны талаар танилцуулга хийсэн.
- Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэх
журмын 1.4, 1.6-д өөрчлөлт оруулан НИТХТ-ийн тогтоолоор батлагдсан. Одоогийн байдлаар
Нийслэлийн хэмжээнд 647 орон сууцны барилгын шугам сүлжээг бүртгэн авах судалгааны
ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 109 барилгыг НИТТХуралд өргөн барихаар бэлэн болоод байна.
- Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга байгууламжийн төлөвлөлт,
хамгаалалтын зурвас, ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам Нийслэлийн Засаг даргын
зөвлөлийн хурлаар дэмжигдэн НИТХТ-ийн хуралд өргөн бариад байна.
- Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэгийн журам стандартыг шинэчилэн боловсруулж
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн.
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/444 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн 2017-2018
оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зорилгоор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албанаас нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан, улс, нийслэл, дүүрэг орон нутгийн сан,
инженерийн хангамжийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгө, Азийн хөгжлийн банк, Хөгжлийн
банкны санхүүжилтээр хэрэгжих 366 төсөл арга хэмжээг нэгтгэж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий
менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргаар батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин
ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын инженерийн хангамжийн болон бусад холбогдох байгууллагуудын
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлууд батлагдсан графикийн дагуу хийгдэж байна. 2017-2018 оны
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явцыг хувиар үзүүлбэл
1. “Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК - 66,5%
2. “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК - 25%
3. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар - 30%
4. Нийслэлийн Тээврийн газар - 30%
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45. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот
байгуулалтын
баримт
бичиг,
дэд
бүтцийн төлөвлөлт, барилга байгууламж
тохижилтын
асуудлуудыг
хэлэлцэн

5. “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” ОНӨААТҮГ - 6%
6. “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ - 58,3%
7. “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК - 30%
8. “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ- 63%
9. Геодези усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ - 45%
10. Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-30%
11. Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ - 30%
Улаанбаатар хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил нийт 38%-тай явагдаж байна.
Мөн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд
танилцуулан тодорхой үүрэг даалгаврыг аван ажиллаж байна.
БГД 13-р хороо, 13-р сургуулийн гадна дулааны шугамд гэмтэл гарч халаалт доголдсоныг
шуурхай арга хэмжээ авч “ОСНААУГ” ОНӨААТҮГ-аар шугамыг шинэчлэн солиулж халаалтыг
хэвийн болгосон.
СБД 18-р хороо, 71-р сургуулийн халаалтын зууханд гарсан гэмтлийг 106-р сургуулийн
хуучин зуухаар сольж, 2 хоногт хэвийн ажиллагаанд оруулсан. ХИХУГ ОНӨААТҮГ
ХУД 4-р хороо, Эрүүл мэндийн төвийн халаалтын зуух доголдож гэмтэл гарч, утаа сорох
насос ажиллахгүй халаалтын систем хөлдөж эхэлсэн. ХИХУГ-аас шатсан 3ш насосыг
засварлаж, хөлдсөн шугамыг гэсгээж, 24 цагийн дотор хэвийн горимд оруулсан. ХИХУГ
ОНӨААТҮГ
ХУД, 11-р хороо Могул таун хотхоныг дулааны эрчим хүчээр хангадаг халаалтын зуухны үйл
ажиллагаа доголдож, улмаар орон сууцны барилгуудын халаалт зогссон. МУ-ын Шадар
сайдын 2016 оны 121 дүгээр тушаалаар батлагдсан Улсын онцгой комиссын ажлын хэсэг нь
шуурхай арга хэмжээ авч, 2016 оны 12-р сарын 03-ны өдөр хотхоныг төвлөрсөн дулаан
хангамжийн сүлжээнд холбосон.
СХД 7-р хороо, Хилчин хотхоны халаалтын зуухны хойд худагт хэрэгцээний халуун усны
шугамд гэмтэл гарсныг шуурхай арга хэмжээ авч, хагарсан L=11м шугам, хаалтыг ХИХУГ
өөрийн хөрөнгөөр сольж, хэвийн болгосон.
ХУД 11-р хороо, 5-р байрны гадна халаалтын шугамд гэмтэл гарсан. Дулааны шугамын
огтолж буй автозамыг сэтлэх зөвшөөрлийг холбогдох журмын дагуу шуурхай олгож, шугам
сүлжээг засварлан, 48 цагийн дотор хэвийн ажиллагаанд оруулсан. УБДС ТӨХК
ХУД 4-р хороо, 12-р цэцэрлэг гадна дулааны шугамд 2017.01.03-ны өдөр гэмтэл гарч
ХИХУГ-аас шуурхай арга хэмжээ авч, гэмтэлтэй шугамыг хэсэгчлэн сольж, 10 цагийн дотор
хэвийн болгосон. ХИХУГ ОНӨААТҮГ
2016 оны 01 дүгээр сарын 27-нд Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо Jobi-72 дугаар байрны
хойд талд гадна дулаан шугамд гэмтэл гарсныг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар
ОНӨААТҮГ-ын засварын бригад шуурхай арга хэмжээ авч халаалтын Ф125 мм-н голчтой 3 у/м
буцахын шугамыг сольж, 01 дүгээр сарын 28-ны 04:30 цагт хэвийн болгосон.
Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Барилга байгууламж барих, эскиз
зураг батлах мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд хийдээ 13 удаа оролцож 760 орчим иргэн,аж ахуйн
нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч хэлэлцэн шийдвэр гаргав,
Шинээр 19 газарт автобусны буудал барих, 3-н эмнэлгийн гадна тохижилт болон бусад
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нэгдсэн дүгнэлт гаргана.
46. Инженерийн шугам, сүлжээний
техникийн
нөхцөл
олгох
хуралд
оролцож, шинэ хэрэглэгчдийг дулаан,
цахилгаан, усан хангамж, ариутгах
татуурга, холбооны шугам сүлжээнд
холбох шийдвэр гаргана.
1. Техникийн нөхцөл олгох Комиссын
хурлаас зарласан хуралд тогтмол оролцож,
холбогдох шийдвэрийг гаргаж ажиллана.
2. Комиссын хурлаас зарласан хуралд
тогтмол оролцож, холбогдох шийдвэрийг
гаргаж ажиллана.
47. Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн
ажлыг үргэлжлүүлэн хийж хэрэгжүүлнэ,
хяналт тавина.
1. УБ хотын гэрэлтүүлгийн эрчим хүчний
төлбөрийг сар сард нь гүйцэтгэлийн дагуу
олгох, хяналт тавина.
2. Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн
урсгал техник завсарын ажилд хяналт
тавина.
3.
Гэрэлтүүлгийн нэгдсэн удирдлагын
Тулга системийн ашиглалт, үйлчилгээнд
хяналт тавина.

48. Хөрсний болон авто зам талбайн
борооны ус зайлуулах далд шугам
сүлжээний цэвэрлэгээ үйлчилгээ, засвар
арчлалтын ажилд хяналт тавина.
1. Хөрсний болон авто зам талбайн
борооны ус зайлуулах далд шугам
сүлжээний цэвэрлэгээ үйлчилгээ, засвар

тохижилтын ажлуудыг хурлаар хэлэцүүлэн шийдвэрлээд байна.
1. Эхний хагас жилийн байдлаар усан хангамж, ариутгах татуургын техникийн нөхцөл авах
хүсэлт ирүүлсэн 360 иргэн, аж ахуйн нэгжийн материалыг комиссоор хэлэлцэж, 289 иргэн, аж
ахуйн нэгжийн хүсэлтийг дэмжсэн шийдвэр гарган ажиллалаа. Дэмжигдэхгүй хүсэлтүүд нь гэр
хороололд техникийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй байдал, Нисэх, Яармаг, Буянт-Ухаа хорооллын
орчимд цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй зэрэг шалтгаантай байна. Дулааны
төвлөрсөн шугамд холбох техникийн нөхцөлийн хуралд оролцсоноор БХЯ-ны 300 айл,
Амгалан дулааны станцын орчмын 250 айлыг халуун усаар хангах, мөн халаалтын зуухнаас
хангагддаг сургууль, цэцэрлэгийг төвийн дулаанд холбох ажлууд хийгдэж байна.
2. Монгол Улсын Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн тушаалаар байгуулагдсан
ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг нь 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
89 иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн хариу өгсөн.
Эрчим хүчний яамны техникийн нөхцөл олгох комиссын хуралд нийт 4 удаа оролцсон ба иргэн
аж ахуй нэгжийн ирүүлсэн шинээр олгох, сунгах, зориулалт өөрчлөх зэрэг 82 хүсэлтийг
шийдвэрлэж ажилласан.
1.
Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар болон гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар
үйлчилгээ хариуцан ажилладаг байгууллагуудын гүйцэтгэл үр дүнд сар бүр хяналт тавьж
гарсан зөрчил дутагдлыг тухай бүр нь шийдвэрлэсэн.
2.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2017 оны нийслэлийн төсөвт 2 тэрбум төгрөг батлуулсан. Нийслэлийн
БГД, СБД, СХД, ХУД, НД зэрэг дүүргүүдийн 17 хороодын нутаг дэвсгэрт 900 орчим гэрэлтүүлэг
шинээр нэмэгдэхээр байна.
3.
"Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/861 дугаар захирамжаар хотын гэрэлтүүлгийн
стандарт боловсруулах ажлыг хэсгийг байгуулсан ба стандартын төслийг боловсруулж 2017
оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэцүүлж
дэмжлэг авсан. Ерөнхий менежерийн 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/278 тоот
албан бичгээр гэрэлтүүлгийн стандартын төслийг Стандарт хэмжилзүйн газарт хүргүүлсэн.
Стандарт хэмжилзүйн газраас стандартын загварт оруулж ирүүлэх тухай мэдэгдсэний дагуу
ажлын хэсэг ажиллаж байна.
2017 оны нийслэлийн төсөвт нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн
удирдлагын Тулга системд нэмж 150ш щит нэмж холбуулахаар 1 тэрбум төгрөг тусгуулсан.
Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Тулга" системд холбох ажлыг
НХААГ-аас нээлттэй тендер шалгаруулалтаар зарласан ба тус тендерийг Сангийн яамнаас
хүчингүй болгосон байна.
1. Хөрс хамгаалах газрын доройтол бууруулах дэд хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийг
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж
байна. Дэд хөтөлбөрийг боловсруулан НЗД-ийн зөвлөлийн хуралд 3-р улиралд
танилцуулахаар төлөвлөж байна.
2. "Улаанбаатар хотын авто замын борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний
2017 онд хийгдэх засвар, цэвэрлэгээний ажил болон насос станцын засвар үйлчилгээний
хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг явуулах ажлын хүрээнд 4-р сарын 10-аас 06-р сарын 18-ыг
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арчлалтын ажилд хяналт тавих
2. Хөрсний болон зам талбайн борооны ус
зайлуулах өргөлтийн насос станцын үйл
ажиллагааны зардлыг олгуулах, хяналт
тавина.
49.
Үерийн
хамгаалалтын
барилга
байгууламж, далан сувгийн цэвэрлэгээ,
үйлчилгээний ажлуудад хяналт тавьж,
дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Үерийн хамгаалалтын далан сувгийн
цэвэрлэгээ үйлчилгээ, засвар арчлалтын
ажилд хяналт тавина.
2.
“Улаанбаатар
хотын
үерийн
хамгаалалтын
барилга
байгууламж,
борооны болон хөрсний ус зайлуулах
шугамын хамгаалалтын зурвас, засвар
үйлчилгээний
журам"-ыг
шинэчлэн
найруулж, төслийг НИТХ-аар хэлэлцүүлнэ.
3. Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн 2-р ээлж 11.8 км, /СХД
1.2.3.20-р хороо/ хэрэгжилтэд хяналт
тавина.
4. Баруун уулын үерийн хамгаалалтын
сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км
хэрэгжилтэд хяналт тавина.
5. Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8р хороо/ хэрэгжилтэд хяналт тавина.

50. Гүүрийн байгууламж, нүхэн гарцын

хүртэлх хугацаанд 3543 ш худаг болон шугам сүлжээнд 1164,42 м3 лагийг цэвэрлэгээ хийж
тээвэрлэн хогийн цэгт буулгасан байна.
Зам талбайн борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний үзлэгийн болон шүүрт
худгийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг 2017 оны 4-р сарын 15-аас эхлэн 06-р сарын 18-ны
байдлаар 27 ш үзлэгийн худаг засварлаж, нөхөн сэргээн, 27 ш шүүрт худаг засварлах буюу
нөхөн сэргээх ажил хийж гүйцэтгэсэн байна.
1. Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ашиглалтын засвар, арчлалтын
2017 оны төлөвлөгөөний дагуу 35 байршилд лаг цэвэрлэгээний ажил хийхээс 2017 оны 04-р
сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 06-р сарын 18-ны өдрийн хугацаанд 24 байршилд 12697.3 м3
лаг цэвэрлэж хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллалаа.
2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 102 дугаар
тогтоолоор баталсан 6 бүлэг 29 заалт бүхий “Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын
барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын
дэглэм, засвар үйлчилгээний журам”-ийг шинэчлэн найруулж 9 бүлэг 68 заалттайгаар
“Нийслэлийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга, байгууламжийн төлөвлөлт,
хамгаалалтын зурвас, ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам” нэртэйгээр Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 05-р сарын 09 нд, Нийслэлийн Засаг
даргын зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 05-р сарын 11 нд тус тус хэлэлцүүлэн дэмжигдэж,
нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хуралд 2017 оны 05-р сарын 24 нд
Нийслэлийн Засаг даргын 01/1976 тоот албан бичгээр Тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлээд
байна.
3. Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн 3-р ээлжийн барилга угсралтын
ажлын “Өсөх бурам” ХХК, 4-р ээлжийн барилга угсралтын ажлыг “Усны барилга байгууламж”
ХХК, “Эм даблью Ти” ХХК-ий түншлэл тус бүр нь 1,0 тэрбум төгрөгний санхүүжилтээр хийж
гүйцэтгэхээр Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Барилга байгууламжийг 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ий дотор байнгын ашиглалтад хүлээлгэж
өгөхөөр ажиллаж байна.
4. Баруун уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын 3-р ээлжийн барилга
угсралтыг “Өсөх бурам” ХХК он дамжин хэрэгжүүлж 2017 оны 09-р сарын 01-ий дотор байнгын
ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Мөн тус үерийн хамгаалалтын 4-р ээлжийн
нээлттэй тендер шалгаруулалт 4-р сард зарлагдсан боловч шаардлагад нийцсэн гүйцэтгэгч
шалгараагүй тул НХААГ-аас 2017 оны 06-р сарын 14 нд нээлттэй тендерийг дахин зарласан.
5. Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны
түвшин доошлуулах шугам сүлжээний ажлыг 2015 оноос “Ар дааган” ХХК хийж гүйцэтгэж
байна. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2016 оны 08-р сарын 26 нд
Нийслэлийн Засаг даргын А/622 тоот захирамжийг гаргуулан 2 дахь заалтаар газар
чөлөөлөлтийн ажлыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 10-ны дотор хийж гүйцэтгэх үүргийг
нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт тус тус даалгасан
боловч иргэн, аж ахуй нэгжтэй зөвшилцөж чадаагүй байна. Иймд нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газраас 2017 оны 11-р сар хүртэл гэрээний хугацааг сунгасан байна.
Улаанбаатар хотын 4 гүүрэн гарц, 1 нүхэн гарцын байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээний
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байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ
1. Гүүрийн байгууламж, нүхэн гарцын
байгууламжийн
засварын
ажлын
төлөвлөгөө гаргана.
2. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ
байгуулна.
3. Гүүрийн байгууламж, нүхэн гарцын
байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээнд
хяналт тавина.
51.
Авто
зам,
тохижилт,
ногоон
байгууламжийг
хамгаалах
журмыг
хэрэгжүүлэх,
зам
сэтлэх,
сүвлэх
зөвшөөрөл олгох ажлыг үргэлжлүүлнэ.

52. Хотын гол болон туслах гудамж зам,
замын
байгууламжийн
засвар
арчлалтын ажлыг хэрэгжүүлэх, хяналт
тавих
1. Хотын гол болон туслах гудамж зам,
замын байгууламжийн засвар арчлалтын
ажлын задаргааг боловсруулах
2. Зам, замын байгууламжийн засвар
арчлалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
53. Хотын гол болон туслах гудамж зам,
замын
байгууламжийн
засвар
арчлалтын ажлыг хэрэгжүүлэх, хяналт
тавих
1. Хот тохижилт шуурхай ажлын төлөвлөгөө
боловсруулах
2.
Хот
тохижилт
шуурхай
ажлыг
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
54. Хот байгуулалтын мэдээллийн
сангийн баяжилтыг хийх
Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн
баяжилтыг хийх

ажилд хяналт тавьж ажиллаж байна. Авто замын Улсын ахлах байцаагчтай хамтран гүүрэн
гарцын ашиглалтад 04 дүгээр сарын 06-нд хамтарсан үзлэг шалгалтыг хийж ашиглалтын
явцад эвдэрсэн лифтийг засварлуулах, хаалга, цонх, бариулыг угаалгасан. Гүүрэн гарцуудын
цэвэрлэгээ үйлчилгээ тогтмол хийлгэж хяналт тавин ажиллаж байна.

1. Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээний ажил эхэлсэн тул
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад авто зам, талбай, тохижилт, ногоон байгууламжийг
сэтлэх, сүвлэх, орц, гарц гаргах болон нөхөн сэргээх зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу олгож,
гүйцэтгэлд нь хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 2017
оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/300 дугаар захирамжаар байгуулагдсан.
2. Ажлын хэсгийн хурал долоо хоног бүрийн мягмар гаригт хуралдаж иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийг шийдвэрлэн зөвшөөрөл олгон ажиллаж байна.
3. Ажлын хэсгийн гишүүд албан үүргийн дагуу хариуцсан чиглэлээрээ хяналт тавьж байна.
1. Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих Гол болон туслах гудамж замын
засвар арчлалтын нөхөөс, заадас, тэмдэглэгээний ажлуудын хэрэгжилтэд хяналт тавин
ажиллалаа.
2. Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжих Энхтайваны өргөн чөлөө,
Чингисийн өргөн чөлөөний авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын
нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/144 дүгээр захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/45 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо нь
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж зөвлөмжийг албан бичгээр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн
газарт хүргүүлэн захирамжийн биелэлтийг хангаж ажиллав.

100%

1. Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих Гол болон туслах гудамж замын
засвар арчлалтын нөхөөс, заадас, тэмдэглэгээний ажлуудын хэрэгжилтэд хяналт тавин
ажиллалаа. 2017 оны тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 10
дугаар хорооллын туслах зам дагуух, тохижилт засварын ажил, Сонгинохайрхан дүүргийн 13
дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн гадна талбайн тохижилтын
ажил, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн гадна талбайн тохижилтын ажилд технологийн
горимыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.
2. Хот тохижилт шуурхай ажлыг хэрэгжүүлэх үүднээс Улаанбаатар зам засвар арчлалтын
газар ОНӨААТҮГ-тай авто замын хайс, хашлага арчлах, будах ажлын гэрээ байгуулан
ажиллаж байна.
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт,ерөнхий төлөвлөгөөний газрын мэдээллийн сангаас UTM 5000
хүлээн авсан.
ARC GIS-ийн мэдээллийг Улаанбаатар хотын дундын мэдээллийн сангаас авахаар ажиллаж
байна.

90%

100%

90%
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56. Улаанбаатар хотын төвийн 4
дүүргийн гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж
гүйцэтгэх.
57.
Нийслэлийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлаас батлан гаргасан
хотын гадна зар сурталчилгааны талаар
баримтлах
нийтээр
дагаж
мөрдөх
журмыг хэрэгжүүлнэ.
58. Аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний
байгууллагуудын
гадна
хаяг,
зар
сурталчилгааны өнгө үзэмж, тавигдах
шаардлагыг хангуулна.

59. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн
сандал, хогийн савны хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

60. Хөшөө дурсгалт зүйлийг сэргээн
засварлах,
арчлах
ажлыг
хийж
гүйцэтгэнэ.
61. Хот тохижилт, ногоон байгууламжийн
нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгоно.

62. Хотын гэрлэн чимэглэлийг ашиглалт,
хамгаалалт, засвар үйлчилгээг хийнэ.

Мөн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар инженерийн шугам сүлжээнд
тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулан НХТЕТГазартай хамтран нийт шугам сүлжээний 40 хувь
мэдээллийн санд цахим мэдээллээр байгаа цаашид мэдээллийг өргөжүүлэх талаар ажиллаж
байна.
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас нийт 4 дүүргийн 17 хороонд 5 багц ажлын
худалдан авах ажиллагааг НХААГ-аас зохион байгуулж зөвлөмжийг Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтын газарт хүргүүлсэн.
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 9
дүгээр ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа
байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг батлуулсан. Холбогдох журам, тогтоол, шийдвэрт
нийцээгүй, гэрээ төлбөрийн зөрчил бүхий гадна сурталчилгааны байгууламжийг буулгах,
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 2017 он гарснаар тулгаарт сурталчилгааны
байгууламж 70 ширхэг, хотын гудамж дагуу зөвшөөрөлгүй байрлуулсан хаяг, мэдээллийн
байгууламж 185 ширхгийг буулгасан байна.
2017 оны хот тохижилт, ногоон байгууламж, бусад архитектурын байгууламж, гадна зар
сурталчилгааны өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэж буй бүх төрлийн ажлын
нэгдсэн мэдээ тайланг гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд Хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр цаг тухай бүр олон нийтэд мэдээлж ажиллав. Үүнд: Ulaanbaatar.mn,
Ubservice.mn болон бусад вэб сайт, facebook, twitter гэх мэт цахим сүлжээг ашиглан
мэдээллийг хүргэн иргэд, олон нийтэд үнэн бодит мэдээллийг хүргэж олон нийтийн дунд
үүссэн мэдээ мэдээллийн эргэлзээтэй байдлыг арилгаж ажлаа сурталчилан ажиллав.
Одоогийн байдлаар давтагдсан тоогоор 40 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд ярилцлага
мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан байна.
2017 онд нийлүүлэх шаардлагатай байгаа сандал хогийн савны тооцоог дүүргүүдийн ЗДТГ-аас
авч сандал хогийн савыг нийлүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулж, Пэйнт технологи ХХК,
Тийм паларис ХХК-уудтай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2 төрлийн загварын нийт 250ш
хогийн сав, 200ш сандлыг Энхтайваны өргөн чөлөө, Бага тойруу, Жуулчны гудамж,
Сүхбаатарын
талбай,
Хонхтой
цэцэрлэгт
байршуулаад
байна.
Мөн Хот тохижилтын газрын гаражад хадгалагдаж байсан 415 ш хогийн сав 723 ш сандалыг
нийслэлийн 9 дүүрэг, хот тохижилтын газарт хуваарилан хүлээлгэн өгч өглөө.

100%

100%

90%

90%

Хэлмэгсдийн хөшөө, Халуун элгэн нутаг, Аргал угалзтай хөшөөнүүдийын эвдрэл гэмтлийг
хариуцсан байгууллагуудаар нь засварлуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа.

100%

Тохижилт ногоон байгууламжийн чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудын мэдээллийг задлаж, төрөл
бүрээр байршил, тоо хэмжээтэй нь гаргаж бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна. Мөн мэдээллийн
санг усан оргилуур, хөшөө баримал, архитектурын жижиг байгууламж, гадна зар
сурталчилгааны байгууламж, явган зам, дугуйн зам, авто зогсоол, дугуйн зогсоол, автобусны
буудал, амралт, спортын талбай, ногоон байгууламж, бичил цэцэрлэг, цэцэрлэгт хүрээлэн гэсэн
талбаруудаар бий болгон ажиллав.
Шинэ жилийн сүлд модны болон талбайн урд талбайн баярын чимэглэлийн ашиглалтын хэвийн
байдлыг
хангуулах,
гүйцэтгэлийн
хяналтыг
тавьж
ажилласан
байна.

70%

90%
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63.
Усан
оргилууруудыг
засварлах, тохижуулна.

сэргээн

64. Сандал, хогийн сав засварлах,
арчлах, нөхөн сэргээх ажлыг хийж
гүйцэтгэнэ.
65. Хотын соёлыг сурталчилсан жижиг
оврын баримлыг бүтээж байрлуулна.
66.
Нийтийн
эзэмшлийн
гудамж,
цэцэрлэгийн
ногоон байгууламжийг
нэмэгдүүлж, арчлах ажлыг хийнэ.

68. Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн
хогийн цэгийн хамгаалалтын хашааны
дагуу ногоон зурвас бий болгоно.
69. Ногоон байгууламжийн хөрсийг
эрүүлжүүлж, ургалтыг сайжруулна.
70. Ургамлын өвчин, хортон шавжтай
тэмцэх
71. Хог хаягдлыг хөрсөөр хучиж устгана.
/Наран, Морин, Цагаан давааны төвлөрсөн
хогийн цэгүүд/

Сүхбаатарын талбайн тойрсон болон Үндэсний түүхийн музейн барилга байгууламжуудын
фасад нүүрэн талын гэрлэн чимэглэлийн байнгын хэвийн ажиллагааг ханган ажиллууллаа.
Улсын баяр наадмын бэлтгэл хангуулах ажлын хүрээнд Соёмбот уулын гэрлэн чимэглэлийн
цахилгааны тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэн холболтыг хийлгэж гэмтсэн чимэглэлийг
засварлуулах,Төв цэнгэлдэх хүрээлэн рүү явсан явган хүний замын гэрэлтүүлгийг засварлуулах
ажлыг зохион байгуулав. Засварын ажлыг Новелнэтворк компаниар гүйцэтгүүлэв. Улаанбаатар
хотын цагны засвар үйлчилгээг хийлгэж хэвийн байдлыг хангаж ажилласан
Нийслэлд байгаа усан оргилуурын өнгөөгийн байдлын судалгааг гаргаж засварлах боломжтой
усан оргилуурын ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь шалгаж Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар
сургуулийн
урд
талын
2ш
усан
оргилуур
Баянгол
дүүргийн
“Байгал
эх
цогцолбор”Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны 3,60 дугаар байрны дундах усан
оргилуурыг засварлууллаа.Мөн Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ, Хурд компанийн удирдлагатай
хамтран Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн урдах усан оргилуурыг засварлуулан ажиллуулав.
Нийслэлийн 9дүүрэг нийт 50 ш усан оргилуур ажиллаж байна. ХУД-т 6ш, СХД-т 3ш, -БГД-т БЗДт 13ш, СБД-т 12ш, ЧД-т 7ш, НД-т 1ш, БХД-т 3ш, БНД-т 3ш
Хогийн сав, сандалны завсарын ажлыг Спэйшл ап ХХК-тэй гэрээ байгуулж, хотын төв
гудамжинд байршсан хогийн савны доторх 160ш дотор савыг нөхөн байрлуулж, 40 сандал, 60
засварлан, 300 гаруй хогийн сав, 600 гаруй сандлын, өнгө будгийг сэргээсэн.
Хотын соёлыг сурталчилсан жижиг оврын 20 баримлын загварыг уран барималчдаас аваад
байгаа бөгөөд 7-р сард шалгаруулалтыг хийхээр төлөвлөөд байна.
Энхтайваны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамжийг тохижилуулах ажлын хүрээнд замын 2 талын
ногоон байгууламжид нийт 1319 ш нарс мод, 400187ш хайлаас модыг 33348 уртааш метр газар
тарьж, ногоон байгууламжийг 33942м урт торосон хашлагаар хамгаалсан. Мөн 61950м.кв
талбайг зүлэгжүүлсэн. Том мод тарих ажлыг Тод газар ХХК нээлттэй тендер шалгаруулалтаар
шалгарч нийт 1735 мод тарихаар 648,000,000.0₮-ийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бол
хайлаас мод, зүлэг тарих ажлыг Хот тохижилтын газраас гадна ногоон байгууламжийн
арчлалтын ажил гүйцэтгэж байгаа 16 компани хариуцан ажиллаж байна.

90%

100%

50%
90%

УИХ-ын гишүүн Нямбаатарын санаачлагаар уг ажил хийгдэх бөгөөд намрын мод тарилтаар
төвлөрсөн хогийн цэгийн хамгаалалтын зурваст мод тарих ажлыг хийхээр төлөвлөөд байна.

10%

Тайлангийн хугацаанд хотын гудамж, цэцэрлэгийн нийт 125,0 мянган м2 ногоон байгууламжийн
хөрсийг химийн бус аргаар ариутгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
180,0 мянган ширхэг мод сөөгний өвчин, хортонтой тэмцэх , 4500 ш модыг шохойдох, 2000ш
улиасыг хэлбэржүүлэх ажлыг тус тус зохион байгуулав.
Хог хаягдлын дахин боловсруулалт, эцсийн устгалын тоо мэдээллийн бүртгэл хөтөлж,
мэдээллийн сан үүсгэн мэдээ мэдээллийг шинэчлэн ажиллаж байгаа бөгөөд эхний 5 сарын
байдлаар Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт 190024,3 тн, Цагаан давааны төвлөрсөн
хогийн цэгт 161730,2 тн, Морин давааны төвлөрсөн хогийн цэгт 81311,2 тн нийт 433064 тн хог
хаягдал ирж хөрсөөр дарж булан устгасан байна. Үүнээс Зам талбайгаас 34619,4 тн, Гэр
хорооллоос 191521,8 тн, орон сууцнаас 63372,6 тн, бусад 143550,8 тн хог хаягдал гарсаас
байна. Дээрх хог хаягдлыг дарж булах зардалд Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-с

100%
100%
90%
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72. Хог ангилан ялгах үйлдвэрийг
ажиллуулна. /Нарангийн энгэр/

73. Эзэнгүй нохой, муур устгах ажлыг
үргэлжлүүлнэ.

74. Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт
ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийнэ.

1,101,258,772 төгрөгний санхүүжилтийн хүсэлт ирүүлснээс гэрээний дагуу 866,666,667
төгрөгний санхүүжилтийг олгоод байна.
2016 онд БНСУ-н КОЙКА ОУ-н байгууллагад удаа дараа хүсэлт гаргаснаар 2011 онд
ашиглалтанд оруулсан үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажлыг 2016 оны 9 сарын 12-ий өдөр эхлүүлж
2016 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэн Улаанбаатар хотын захирагчин албанд хүлээлгэн өгсөн. Тус
хөрөнгө оруулалтаар 350.000.000 воны өргөтгөлийн ажил хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд БНСУ-н
КОЙКА-с санхүүжилтийг гаргаж Шинэтэк ХХК хариуцаж хийсэн.
Хог Хаягдал Боловсруулах үйлдвэрийн шинээр барьж хүлээлгэн өгсөн ажлын жагсаалт:
1. Хурлын өрөөний барилгын ажил
2. Бойлорын өрөө буюу нам даралтын зуухны өрөө
3. Хог хийсэхээс хамгаалсан 8н метрын өндөртэй төмөр торон хаалт буюу хашаа
4. Шүршүүрийн өрөө
5. Халаалтын зуух
6. Агуулах өрөө
7. Тоног төхөөрөмж шилжүүлэн байрлуулах
2016 оны 14/06-09 тоот Эко Юу Би ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг 2017 оны 2-р сард дүгнэн,
гэрээний үүргийн биелэлтийг хангалттай гэж дүгнэсэн. 2017 оны хамтран ажиллах 16/06-18
тоот гэрээг сунган 4-р сарын 1-с эхлүүлэн үйлдвэрийг хэвийн ажиллуулж байна. Сард 1400
тонн хог хаягдлыг хүлээн авч дунджаар 6400 кг хуванцар сав, 980 кг бохир хуванцар, 554 кг
лааз, 690 кг зузаан гялгар уут, 250 кг нимгэн гялгар уут, 2000 ш шил, 50-60кг хайлш, 40-50 кг
төмөр, 70-75 тн картон цаас зэргийг ангилан ялгаж авч байна. Мөн Солонгос улсын Койка
улсын буцалтгүй тусламжаар өргөтгөлийн ажил хийсэн бөгөөд ингэснээр 5-10 сар хүртэл
ажилладаг үйлдвэр нь жилийн 12 сарын турш ажиллах хүчин чадалтай болж өргөжлөө.
Золбин нохой муур устгалын ажилд 2017 онд 1 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд тарифын
дагуу нийт 85000 нохой устгахаар төлөвлөсөн. Устгалын ажлыг ХУД, СХД-т Хот тохижилтын
газар, БЗД, СБД-т Мөнх буян оргил ХХК, ЧД, БГД-т Базалт нэгдэл ХХК тус тус гүйцэтгэхээр
УБЗАА-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Дээр дурдсан хувийн хэвшлийн 2 компанийг
холбогдох хуулийн дагуу 2017 оны 1 сарын 23-ны өдөр нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлан
шалгаруулан ажиллуулж байна. Эхний 5 сарын байдлаар 37411 нохой, муур устгаж Цагаан
давааны төвлөрсөн хогийн цэгт хяналтын дор устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд
сар бүрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байн, устгалын ажилд 448,332,000 төгрөг
зарцуулаад байна. Улаанбаатар хотын Ерөний менежерийн 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн
А/41 дугаар тушаалаар алслагдсан гурван дүүргийн нохой устгалын үйл ажиллагаанд
батлагдсан төсвөөс БНД-т 12,000,000₮, БХД-т 6,000,000₮, НД-т 12,000,000₮ тус тус
зарцуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 3 дүүрэгтэй гэрээ байгуулан санхүүжилтыг олгоод байна.
Нохой устгалын аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавих төрийн бус байгууллагыг шалгаруулах
тендер зарлаж Бид туслая ТББ шалгарч хяналт тавьж ажиллаж байна.
Төвлөрсөн хог хаягдлын цэгт ариутгалын ажил хийж гүйцэтгүүлэхээр харьцуулалтын аргаар
тендер зарлаж, Хан судар ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, 2017 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр
гэрээ байгуулан ажлуулж байна. Хансудар ХХК нь төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфиллын 31 га
талбай болон граж, оффисын 945 м2 талбайн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэж

100%

90%

90%
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75. Зуслан ногоон бүсийн нийтийн бие
засах газар, хогийн цэгт ариутгал хийнэ.

76. Хур хог цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэн
хийнэ.

77. Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн
гудамж,
талбайн
бохирдол
ихтэй
хөрсийг ариутгаж, халдваргүйжүүлэх
78. Зуслан, ногоон бүсэд бие засах газар
барих

79. Халтиргаа гулгаа арилгах, цас мөс
хайлуулах тусгай зориулалтын бодис
худалдан авах
80.
Улаанбаатар
хотын
нийтийн
эзэмшлийн
гудамж,
зам,
талбайн
цэвэрлэгээ, хог хаягдлын цуглуулалт,
тээвэрлэлтийн үйлчилгээг сайжруулж,
хяналт тавих

байна.
Зуслан ногоон бүсийн 1939 бохирын цооног, 3544 нүхэн жорлон, 30 нийтийн бие засах газар, 33
хогийн цэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэхээр харьцуулалтын аргаар тендер
зарлаж, гүйцэтгэгчээр Бакс анд ХХК-ийг шалгаруулан 2017 оны 6-р сарын 15-ны өдөр гэрээ
байгуулан ажиллаж байна. Ариутгалын ажлыг 7-р сарын 15-ны дотор дуусгахаар төлөвлөн
ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 2017 онд цэвэрлэх хур хогны 5 байршлыг баталсны
дагуу Дүнжингарав худалдааны төвөөс зүүн тийш үүссэн 20000 м.кв газрын 510 м.куб, БГД-н
20-р хороо 4-р ДЦС-ийн зүүн урд үүссэн 5000 м.кв газрын 800 м.куб, Налайх дүүргийн 3-р
хороо, төв аймгийн Сэргэлэн сумын хийлийн зурваст үүссэн 160000 м.кв талбайн16200 м.куб,
СХД-н 32-р хороо, эмээлтэд үүссэн малын гаралтай 8000 м.кв талбайд үүссэн 1200 м.куб, СБДн 19-р хороо, Санзайн зуслангийн зам дагуу үүссэн 10000 м.кв талбайд үүссэн 1400 м.куб, СХДийн 21 дүгээр хороо Ар гүнтийн зусланд үүссэн 4000м.куб, Рашаантад үүссэн 8000м.куб хур
хог хаягдлуудыг тус тус цэвэрлэн хариуцсан дүүргүүдэд хүлээлгэн өглөө.
Нийслэлийн БГД, ЧД, БЗД, СБД, СХД, ХУД-ийн 8702 өрхийн бохирын цооног, нүхэн жорлон,
нийтийн эзэмшлийн 24000м2 нийтийн эзэмшлийн талбайн хөрсийг ариутгах ажлыг гүйцэтгэх
гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгаруулан 2017 оны 6-р сарын 15-ны
өдөр гэрээ байгуулан ариутгалын ажлыг эхлүүлээд байна. Ариутгалын ажлыг 7-р сарын 15-ны
бүрэн гүйцэтгэж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Зуслан ногоон бүсийн нийтийн бие засах газар барихаар 2017 онд 80 сая төгрөг тусгагдсан
бөгөөд гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар шалгаруулахаар 2017 оны 6 сарын 30-ны өдөр
тендер зарлаад байна. Нийтийн бие засах газрыг СБД-ийн 15-р хороо Ар хустайн зуслан, 19-р
хороо Шарга Морьтын зуслангийн зам дагуу, ЧД-ийн 19-р хороо, Яргайтын богино, Жигжид
зуслангуудад нийт 4 байршилд барихаар төлөвлөөд байна.
Халтиргаа гулгаа арилгах зориулалттай тусгай зориулалтын бодис худалдан авах нээллтэй
тендерийг 2017 оны 6 сарын 30-ны өдөр зарлаад байна. 2017 онд нийт 555 сая төгрөг
төсөвлөгдсөн бөгөөд 1тонн бодисыг 615 мянга байхаар тооцон 902 тонн бодис худалдан
авахаар төлөвлөөд байна. Тендерийг нээлт 2017 оны 8 сарын 7-ны өдөр болно.
Хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавиулах зорилгоор УБЗАА-аас 2017 оны 1 сарын 23-ны
өдөр зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч шалгаруулах тендерийг зарласаж, гүйцэтгэгчийг
шалгаруулсан. ХУД, СХД-т Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалал хөгжлийн хүрээлэн ТББ, ЧД, БЗД-т
Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон хөдөлгөөн ТББ, СБД, БГД-т Эрүүл мэнд, нийгмийн
бодлогын хүрээлэн ТББ тус гүйцэтгэгчээр 2018 оны 4 сар хүртэл ажиллахаар гэрээ байгуулах
зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, хог ачилт, цуглуулалтын үйлчилгээнд хяналт тавин
ажиллаж байна.
Хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны 11 сарын 29-ны өдрийн Зам талбайн хуваарь батлах
тухай А/154 дугаар тушаалыг 2017 оны 4-р сарын сарын 7-ны өдөр хотын ерөнхий менежерийн
А/58 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан. Уг хуваариар Хот тохижилтын газар, Баянгол
шинэ өргөө ОНӨААТҮГ, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Хан-Уул Тохижилт, үйлчилгээний төв
ОНӨААТҮГ, Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ ХХК, Охь мандал ХХК, Улаанбаатар
шинэчлэл ХХК-ууд тус тус ажиллаж байна. 2017 оны зам талбайн цэвэрлэгээний зардалд
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81. Сургалт, семинар, хөтөлбөр арга
хэмжээ

82. Хот тохижилтын шуурхай бригадын
ажил

83. Алтан Өлгийн оршуулгын газрын
ашиглалт, хамгаалалт
84.
Хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалтаар
нийтийн
эзэмшлийн
гудамж,
зам
талбайг
тохижуулсан
байгууллага,
аж
ахуйн
нэгжийг
урамшуулах /Болзолт уралдаан/

нийслэлийн төсөвт 8,000.0 сая төгрөг батлагдсан. Батлагдсан төсвийн хүрээнд зам
цэвэрлэгээний ажлын санхүүжилтад хяналт тавихдаа ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийг боловсруулж, ХТГ болон зам цэвэрлэгээний аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан
гэрээнд тусган ажиллаж байна. 2017 оны 1-5 сарын хугацаанд нийт 3,182.8 сая төгрөгийн
гүйцэтгэлийг хянаж, санхүүжилтыг гүйцэтгэгч копманиудад олгоод байна.
“Нийслэлийн зам талбайн үйлчлэгчдийн 5-р зөвлөгөөн”-ийг 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны
өдөр зохион байгуулахаар НЗД-ын 2017 оны 2 сарын 14-ний А/85 дугаар захирамж гарч,
Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд нийслэлийн 9 дүүрэгт ажил үйлчилгээ
эрхэлдэг Тохижилт, үйлчилгээний 22 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 920 зам талбайн үйлчлэгч,
нийслэл, дүүргийн удирдлагууд оролцсон. Мөн зөвлөгөөнөөр ажил хөдөлмөрөөрөө хамт олноо
манлайлж ажилласан 23 зам талбайн үйлчлэгчийг Байгаль орчны тэргүүний ажилтан,
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хүндэт өргөмжлөл, хүндэт тэмдэг, Нийслэлийн
тэргүүний ажилтан, Нийслэлийн Засаг даргын жуух бичиг, Хотын ерөнхий менежерийн
өргөмжлөл, Монголын “Нэгдмэл” үйлчдвэрчний эвлэлийн холбооны Үйлчилгээний тэргүүний
ажилтан цол тэмдгээр, 60 зам талбайн үйлчлэгчийг БНХАУ-ын Манжуур хотод аялуулах эрхийн
бичгээр тус тус шагнаж урамшуулсан. Мөн Хог хаягдлын тухай хууль 2017 оны 5 сарын 12-ны
өдөр УИХ-ын чуулганаар батлагдаж 2017 оны 6 сарын 7-ны өдрийн Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд
хэвлэгдсэнээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлээд байна. Хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
хууль сурталчлах, танилцуулах сургалтыг 2017 оны 6 сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн иргэний
танхимд зохион байгуулсан. Сургалтаар энгийн болон аюултай хог хаягдлын талаар хуульд
тусггагдсан зохицуулалтуудыг нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ, хог хаягдлын үйлчилгээний
байгууллагууд, хог дахин боловсруулах үйлдвэр эрхэлж байгаа болон эрхлэхээр төлөвлөн
ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд таницлуулсан.
Хот тохижилтын газрын шуурхай бригаад ЗАА-ны ТХХУХ-ээс цаг үеийн шинж чанартай өгсөн
үүрэг даалгаварын дагуу ....... Эвдэрхий өнгө зүс муудсан садал, ..... Хогийн савыг гудамж
талбайгаас шуурхай авах арга хэмжээ авч ажилласан. Мөн Сөүлйин гудамжийг шөнийн гудамж
болгох ажилтай холбогдуулан стандарт шаардлага хангахгүй байгаа 10 жижиг самбарыг
шуурхай буулгах арга хэмжээг авч ажилласан.
Алтан-Өлгийн оршуулгын газрын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг Хот тохижилтн газар хариуцан
ажилладаг бөгөөд арчлалтын ажилд 2017 онд 79 сая төгрөг тусгагсан. Арчлалтын ажлын 2017
оны гэрээг 2-р сард хийсэн бөгөөд гэрээний дагуу Хот тохижилтын газраас сар бүр 4.1 сая
төгрөгийн гүйцэтгэл гарж, ЗАА-аар хянуулж, санхүүжилт аван ажиллаж байна.
Уг ажлыг намрын тохжилтын ажлын хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
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85. Хүн амын хүнсний гол нэрийн бараа
бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулна.
85.1 Нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд
хямдралтай үнээр мах нийлүүлэх “Махны
төрөлжсөн дэлгүүр”-ийн 2016 оны гэрээг
дүгнэж, хяналт тавьж ажиллах
85.2 ЗАА-ны эзэмшил газарт МАА, газар
тариалан эрхлэх зориулалтаар олгогдсог
газар ашиглах гэрээний биелэлтэнд хяналт
тавих
85.3 Хүнс, худалдаа, ХАА-н бүтээгдэхүүний
зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, хангамжийн
байдалд судалгаа хийн дүгнэлт гаргаж,
холбогдох арга хэмжээ авах
85.4
Хүнсний
гол
нэрийн
бараа
бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг 14 хоног
тутам гаргаж, дүн шинжилгээ хийх
85.5 Алтаннамар-2017 үзэсгэлэн худалдаа
зохион байгуулна.

1. Нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд хямдралтай үнээр мах нийлүүлэх зорилгоор Саян-Уул
ХХК-тай байгуулсан “Махны төрөлжсөн худалдааны мухлаг ажиллуулах гэрээ”-г дүгнэж,
стандартын шаардлага хангасан байранд холбогдох хууль тогтоомж, журмын хүрээнд үйл
ажиллагаа явуулж, хүн амын хэрэгцээнд үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах, махан
бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр борлуулан, ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа тул гэрээг 2019 он
хүртэл сунгасан. Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлаж байсан махны төрөлжсөн
мухлагийг аж ахуйн нэгжийн эзэмшил газраас нүүлгэн шилжүүлсэн.
2. Хугацаа болоогүй
3.Нийслэлийн хүн амын хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний эрэлт, хэрэгцээний тооцоо
судалгааг гаргаж удирдлагад танилцуулсан. Нийслэлийн хүн амын хүнсний гол нэрийн
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ жилд 99.1 мян.тн мах, махан бүтээгдэхүүн, 74.3 мян.тн сүү, 49.6
мян.тн гурил, 109 мян.тн гурилан бүтээгдэхүүн, 38.7 мян.тн будаа, 11.4 мян.тн элсэн чихэр,
69.4 мян.тн төмс, 99.1 мян.тн хүнсний ногоо, 12.4 мян.тн ургамлын тос байна. Үүнээс мах,
махан бүтээгдэхүүн, сүү, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, төмсийг дотоодын үйлдвэрлэлээр
хангаж, хүнсний ногооны 52.3%-ийг, будаа, элсэн чихрийг 100% гадаад улс орноос импортлож
байна.
4.Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт байрлах томоохон хүнсний зах, худалдааны төвөөс хүнсний
гол нэрийн 17 төрлийн бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг 14 хоног тутам авч, нийт 9 удаа
танилцуулга бэлтгэн удирдлагыг мэдээллээр хангасан.
5.Хугацаа болоогүй
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86.
Худалдаа,
үйлчилгээний
байгууллагуудад
холбогдох
хууль
тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын
хэрэгжилтийг
хангуулах
чиглэлээр
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран
хяналт шалгалт хийнэ.
86.1 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх
тусгай
зөвшөөрлийн
хүсэлт
ирүүлсэн газруудад анхан шатны хяналт
хийж,
саналыг
Ерөнхий
менежерийн
Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэр
гаргуулах
86.2 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудыг
аттестатчилах
86.3 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх болон тамхи худалдах тусгай
зөвшөөрөлтэй
газруудад
мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хяналт тавьж
ажиллах

1. Үйлчилгээний нэгдсэн програмд бүртгэгдэж, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт гаргасан 685 БААН-ийн хүсэлтийг хүлээн авч, дүүргүүдийн ЗДТГын ХХҮХ-тэй хамтран анхан шатны хяналт хийж, 71 ААН-ийн материалын бүрдэл дутуу,
холбогдох стандартын шаардлага хангахгүйгээс буцааж, 614 аж ахуйн нэгжийн материалыг
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу
Хотын Ерөнхий менежерийн 8 удаагийн тушаалаар 582 ААН-ид тусгай зөвшөөрөл шинээр
олгох, сунгах, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх хаягийн өөрчлөлт хийх, хаясан гээснийг дахин олгох
үйлчилгээ үзүүлсэн. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгогдсон газруудад Хотын Ерөнхий
менежерийн тушаалаар тохижилтын даалгавар, 10 ААН-ид албан бичгээр хугацаатай үүрэг
даалгавар өгсөн.
2. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг аттестатчилах удирдамж боловсруулан
батлуулж,
нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газарт хүргүүлэн, 2017.05.22-ны өдөр
семинар зохион байгуулан ажлын хэсэгт ажиллах 31 цагдаагийн алба хаагч, дүүргийн 39
мэргэжилтэн нарыг хамруулан удирдамжийг танилцуулан, аттестатчиллыг зохион байгуулахад
анхаарах зүйлийн талаар чиглэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Аттестатчиллын дүнг
нэгтгэж байна.
3. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад Улаанбаатар
хотын Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт тавьж, холбогдох
хууль тогтоомж зөрчсөн 59 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж, үйл ажиллагааны чиглэл
өөрчлөгдсөн, татан буугдсан 35 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгон холбогдох хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, ubservice.mn сайтад тухай бүр байршуулж нийтэд
мэдээлсэн. Тухайлбал: НМХГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Баянгол дүүргийн 2-р хороонд
байрлах Сэлэнгэ хийморь ХХК-ийн хүнсний дэлгүүрт шалгалт хийж,
Хотын Ерөнхий
менежерийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн.
Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Чингэлтэй дүүргийн 6-р хороонд байрлах Ким Монголиа ХХКийн баар, Баянзүрх дүүргийн 3-р хороонд байрлах Батжан-Очир ХХК-ийн хүнсний дэлгүүрт
шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.
-НИТХТ-ийн 2017 оны 19 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэнд хийсэн шалгалтын явцад илэрсэн
зөрчлийн дагуу Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газраас ирүүлсэн саналыг үндэслэн Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 02 дугаар сарын 08ны өдрийн А/22 тоот тушаалаар 1 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 17 ААН-ийн
тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газарт албан бичгээр хүргүүлж, ubservice.mn сайтад байршуулж олон
нийтэд мэдээлсэн.
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87. Худалдаа, үйлчилгээний салбарыг
дэмжин хөгжүүлнэ.
87.1 Баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдийг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний
хүрээнд иргэдэд зориулсан худалдаа,
үйлчилгээ, өргөтгөсөн худалдаа зохион
байгуулах
87.3
Улаанбаатар
хотын
бизнес
эмэгтэйчүүдийн төвийн үйл ажиллагааг
дэмжиж ажиллах
87.5 Худалдаа, үйлчилгээнд дэвшилтэт
технологи
нэвтрүүлэх,
үйлчилгээний
соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор холбогдох
мэргэжилтэн, бизнес эрхлэгчдийг гадаад
дотоодын сургалт, зөвлөгөөнд хамруулж,
үзэсгэлэнд оролцуулах

1. “Сар шинийн баяр”-ыг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын
01-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжийн хүрээнд 17 байршилд өргөтгөсөн худалдаа зохион
байгуулж, нийт 698 иргэн, аж ахуйн нэгж, 3.76 тэрбум төгрөгийн цагаан идээ, мах, ууц,
дотоодын үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг иргэдийн сар шинийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн.
-Улаанбаатар марафон-2017, Автомашингүй өдрийн үеэр Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны
05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/301 дүгээр захирамжийн хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын
20-ны өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд гүйлтийн тэмцээнд оролцогчид, тамирчид, иргэд олон
нийтэд зориулан 23 ААН-ийн хүнс, ус ундааны худалдаа, түргэн хоол, халуун цай, кофе,
зуушны үйлчилгээг нэгдсэн хаягжилт бүхий 20 асраар зохион байгуулж гаргалаа.
Захирамжийн хүрээнд тухайн өдөр томоохон 18 зах, худалдааны төвийг болон 100 айлын
барилгын материалын дэлгүүрүүдийг амраах талаар аж ахуйн нэгжүүдэд Нийслэлийн Засаг
даргын 2017 оны А/301 дүгээр захирамжийг хүргүүлж, хяналт тавьж ажилласнаар гүйлтийн
тэмцээний хэвийн үйл ажиллагааг хангуулахад тодорхой үүрэг гүйцэтгэлээ.
-Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Нийслэлийн
Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны А/216 дугаар захирамжийн хүрээнд жанжин
Д.Сүхбаатарын талбайд нийт 50 асраар худалдаа, үйлчилгээг зохион байгуулсан. Тоглоомын
худалдаа 16 асраар, номын худалдаа 8 асраар, хүнс, бэлэгний худалдаа 16 асраар, хоолны
үйлчилгээ 10 асраар гарч, нийт 100 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэн чанартай хүнс, бараа
бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлчилгээ гаргасан.
-Тулгар төр байгуулагдсаны 2226, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 811 жил, Ардын хувьсгалын
96 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын Тохижилт, засвар, худалдаа, үйлчилгээ зохион
байгуулах ажлын хэсэгт ажиллаж, баяр наадмын үеэр Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон
худагт худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналт тавих удирдамж, худалдаа, үйлчилгээ
эрхлэхэд тавигдах шаардлага, худалдаа үйлчилгээний байршлын схем зургийг Хотын Ерөнхий
менежерийн 2017.06.07-ны өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Худалдаа, үйлчилгээ
зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсгийн гишүүдэд семинар зохион байгуулж,
удирдамжийг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын
газар, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-т тус тус
хүргүүлэн, хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж нийтэд мэдээлэн, бэлтгэл ажлыг хангуулж
байна. Хүй долоон худагт “Айрагны баяр” зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийн
төсөл боловруулсан.
2. Солонгос Улсын КОЙКА олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр Азийн сан, Нийслэлийн
Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба хамтран хэрэгжүүлж
байгаа “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв” (БЭЭТ) төслөөс нийтдээ 68 удаагийн сургалт
зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2438 эмэгтэйг хамруулан, шинээр 631 эмэгтэйг бүртгэж
үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тайлант хугацаанд 503 эмэгтэй бизнесийн талаар зөвлөгөө, 294
эмэгтэй зөвлөх үйлчилгээ, 283 эмэгтэй чиглүүлэх үйлчилгээ авч, Бизнес инкубатор төвөөр
бойжуулах хурдавчилсан 4 сарын хөтөлбөрт 5 эмэгтэй хамрагдаж, борлуулалт олох
боломжтой болсон бөгөөд одоо 2 дугаар ээлжийн хөтөлбөрт 6 эмэгтэй хамрагдаад байна.
Улаанбаатар хотын бизнес эмэгтэйчүүдийн төв” төслийн баг, Сүхбаатар дүүргийн Засаг
даргын тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран тус дүүргийн нутаг
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дэвсгэрт ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж
байгууллага, иргэдэд зориулж “Бүтээлч маркетинг” сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны
өдөр зохион байгуулсан. Уг сургалтад 30 гаруй байгууллага, иргэн оролцож, бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний маркетингийг хэрхэн хийх, бизнесээ хэрхэн хөгжүүлэх, борлуулалтаа
нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн сонголтыг ухаалаг байдлаар яаж хөнгөвчлөх талаар
практикт суурилсан мэдлэгээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлсэн.
3.“Хөнгөн, хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтан, ажилчдын өдөр”-ийг тохиолдуулан 2017 оны 03
дугаар сарын 23-ны өдөр Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран “Хүнсчдийн алдар-2017”
спортын наадмыг зохион байгуулж нийт 18 томоохон үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн 400 гаруй
хүнийг хамруулсан. Хүнсчдийн холбоотой хамтран бялуу үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн
дунд “Бялуу чимэглэх туршлага солилцох уралдаан”-ыг зохион байгуулсан.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гурван талт үндэсний хорооны төлөвлөгөөний дагуу
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн үндэсний төв, Монголын жижиг дунд үйлдвэр,
худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, албан бус хэвшлийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлтэй
хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Жижиг дунд үйлдвэрийн ажлын байрны эрсдэл,
хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын
ХХҮХ-ийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлдвэр инноваци, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ,
аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар, дүүргийн нутаг
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэл, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч
ААН-үүдийн удирдлага 35 хүнийг хамруулсан.
Төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-ийн дарга, холбогдох мэргэжилтэн нарт согтууруулах ундаа
худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудыг
аттестатчилахад анхаарах
асуудлын талаар 600 гаруй аж ахуйн нэгжийг хамруулан уулзалт зохион байгуулав.
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88. Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний
хэлтсийг бодлогын зөвлөгөө, мэргэжил
арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажлын үр
дүнг үнэлж дүгэнэ.
88.1 Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний
хэлтсийг бодлогын зөвлөгөө, мэргэжил арга
зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах
88.2 Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний
хэлтсүүдийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх

100%
1. Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга нарт семинар зохион байгуулж, согтууруулах
ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих талаар болон
ТҮЦ-үүдийн нарийвчилсан судалгаа ирүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгсөн
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 205 дугаар тогтоолоор
шинэчлэгдэн батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ыг сурталчлах сургалтыг дүүргүүдийн
Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсүүдийн дарга нар, холбогдох
мэргэжилтэн нарыг хамруулан зохион байгуулсан.
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн салбар
хариуцсан мэргэжилтэн нарт семинар зохион байгуулж, Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний
газруудын байршлыг газар зүйн зураглал дээр тэмдэглэж цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж
байна.
Үндэсний аудитын газартай хамтран төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-ийн дарга, худалдааны
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт ТҮЦ-ийн зөвшөөрөл олголттой холбоотой баримт бичиг
бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө, үүрэг чиглэл өгсөн.
-Төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-ийн дарга нарт Нийслэлийн Засаг даргаас Татварын
Ерөнхий газрын даргатай байгуулсан Санамж бичгийг танилцуулж худалдаа, үйлчилгээний
газзруудын судалгаа гаргахад анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө, чиглэл өгсөн.
-Үндэсний аудитын газартай хамтран төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-ийн дарга, худалдааны
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт ТҮЦ-ийн зөвшөөрөл олголттой холбоотой баримт бичиг
бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө, үүрэг чиглэл өгсөн.
Төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ-ийн дарга нарт Нийслэлийн Засаг даргаас Татварын
Ерөнхий газрын даргатай байгуулсан Санамж бичгийг танилцуулж худалдаа, үйлчилгээний
газруудын судалгаа гаргахад анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө, чиглэл өгсөн. Ахуйн
үйлчилгээний ангиллын дагуу нэгдсэн мэдээллийн сангаар дамжуулан иргэдэд үйлчилгээний
талаарх байршил, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн ахуйн үйлчилгээний мэдээллийн сан бий болгох ажлын
хүрээнд дүүргүүдийн Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нарыг
хамруулан ArcGis газарзүйн мэдээллийн программын талаар 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны
өдөр сургалт зохион байгуулсан.
2. Салбарын бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, холбогдох журмын хэрэгжилтийг хангах,
баримт бичгийн стандартыг сайжруулах талаар дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн
дарга, мэргэжилтэн нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

89. Албаны хэлтэс, харьяа газруудын
үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээ нь
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030, Улаанбаатар хотыг 2020
он
хүртэл
хөгжүүлэх
ерөнхий

Албанаас боловсруулан гаргаж буй эрх зүйн баримт бичиг, аливаа бодлогын баримт бичгүүдэд
тухай бүр тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тусган ажиллаж байна.
Үүнд:
Нэг. Захиргаа, удирдлага зохион байгуулалт.
1.Засгийн газрын тогтоолоор албаны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсонтой
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төлөвлөгөөний
тодотгол,
2030
он
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, хууль
тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэр
болон хотын Ерөнхий менежерийн
гаргасан
шийдвэрт нийцэж
байгаа
эсэхэд хяналт тавьж, эрсдэлд суурилсан
дотоод аудит, хяналт шалгалт явуулах,
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах
ажлыг зохион байгуулна.
89.1 Албанаас боловсруулсан дэд бүтэц,
хот нийтийн аж ахуй, хүнс, худалдаа
үйлчилгээний чиглэлээр боловсруулсан
бодлого, төлөвлөлт нь хууль тогтоомж,
дээд газрын тогтоол шийдвэр, ХЕМ-ийн
гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд
хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах.

холбогдуулан шинэчлэн боловсруулагдсан дараах 7 дүрэм журмуудыг хянаж санал дүгнэлт
тусгасан.
• “Албаны дүрэм”,
• Хэлтсүүдийн чиг үүрэг,
• Дотоод журам,
• Албан хэрэг хөтлөлтийн журам,
• Албаны ёс зүйн хорооны ажиллах болон төрийн албан хаагчдын ёс зүйн журам,
• Мэдээллийн технологийг ашиглахад дагаж мөрдөх журам,
• Албаны 2016-2020 оны дунд хугацааны стратеги хөтөлбөр,
• УБ хотын Захирагчийн харьяа 11 газрын Төсвийн шууд захирагч нарын Төсвийн
ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах “Үр дүнгийн гэрээ”-ний төсөл, үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө,
2.Нийслэлийн хэмжээнд мөрдөгдөх дараах эрх зүйн болон бодлогын 2 баримт бичгийн
төслийг хянаж, албанд хамаарах заалт, асуудлуудын хүрээнд санал боловсруулж, цаас болон
цахим хэлбэрээр холбогдох байгууллага, нэгжүүдэд хүргүүлж, төсөлд тусгуулсан.
• “Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын
нийтлэг журам”,
• Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрхөд нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд
хөтөлбөр.
3.Бүтэц чиг үүрэг өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн чиг
үүрэг болон 7 ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарь боловсруулж батлуулсан.
4.Албаны 2017-2020 оны стратеги төлөвлөгөөнд хэлтсийн өнөөгийн байдал, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэх үр дүн, түвшинг 4 жилээр тодорхойлж санал тусгуулж, харьяа
газруудын уялдаа холбоо, үйл ажиллагааны танилцуулга, тайлбар зураглал зэргийг нэгтгэн
гаргаж, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бүлгийг боловсруулан батлуулсан.
5.Тайлант хугацаанд албаны хэмжээнд боловсруулагдсан дараах 179 захирамжлал,
зохион байгуулалтын баримт бичгүүдийн төслийг хянаж, саналаа тусгаж ажилласан.
• ХЕМ-ээс үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан “А” тушаал 101, “Б” тушаал 72,
• Санамж бичиг 3,
• Албан даалгавар 1-ын төсөл.
Хоёр.Инженерийн хангамж, шугам сүлжээ, дэд бүтцийн чиглэлээр боловсруулагдсан
дараах 8 эрх зүй, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн төслийг хянаж саналаа
тусгасан.
• “УБ хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус
зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвас, засвар үйлчилгээний журам”,
• “УБ хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэгчийн стандарт”,
• “Нийслэлийн дулаан техникийн шинэчлэл хөтөлбөр”,
• “Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”.
• Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Жанжин Сүхбаатарын талбайн урд газар эзэмших
гэрээтэй “Юби констракшин” ХХК-тай автомашины зогсоол байгуулах, тохижуулахаар
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89.2 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн
2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан
ажлуудаас албаны хэрэгжүүлэх нийт ажлын
50-иас дээш хувь нь 2017 оны 01 дүгээр
улиралд хэрэгжсэн байхаар төлөвлөх,
зохион байгуулах, хяналт тавих, энэ талаар
удирдлагыг мэдээллээр хангах.

байгуулсан “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний төсөл боловсруулж, гэрээ байгуулах ажлыг
зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.
• УБ дулаан сүлжээ ТӨХК, УБ цахилгаан сүлжээ ТӨХК, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХКтэй ХЕМ-ээс байгуулсан “Санамж бичиг”
• Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ийн бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой асуудлын
танилцуулга, газрын дүрмийн төсөл,
Гурав. Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр боловсруулагдсан дараах 5 эрх зүй, бодлогын
болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн төслийг хянаж саналаа тусгасан.
• “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж
мөрдөх журам”,
• “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой муур тэжээх, устгах, нохойны худалдаа аж ахуй
эрхлэх журам”,
• “Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулахад дагаж мөрдөх журам” /PPT файлтай танилцаж,
саналаа тусгасан/,
• “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 2016-2020 дэд хөтөлбөр”,
• Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөнд хийгдэж байгаа тохижилтын ажилд
уялдуулан холбогдох байгууллага, ААНБ-уудын ажлын уялдаа холбоог хангуулах
хүрээнд “Тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай”
ХЕМ-ийн 01 дүгээр албан даалгаврын төсөл боловсруулан батлуулж, инженерийн
хангамжийн байгууллагууд, НЗД-ын зарим хэрэгжүүлэгч агентлагууд, харьяа газруудад
мөрдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, тайлангийн хугацаанд 2 удаа дотоод
хяналтыг хэрэгжүүлж, ХЕМ-ийн шуурхайд мэдээлж ажилласан.
Дөрөв. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр боловсруулагдсан дараах 5 эрх зүй,
бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгүүдийн төслийг хянаж саналаа тусгасан.
• “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөр,
• “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”,
• Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр худалдаа үйлчилгээ эрхлэх журам,
• Сөүлийн гудамжинд шөнийн гэрэлт гудамж төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хоол
үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх ААНБ-уудыг сонгон шалгаруулах үйл
ажиллагааны удирдамж, тухайн чиглэлээр боловсруулагдсан НЗД-ын захирамж,
тушаалын төслүүд,
• ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх “Тусгай зөвшөөрөл” олгох асуудлуудын төсөлтэй танилцаж, саналаа тусгаж
ажилласан.
а) Хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөт ажлуудын 60 хувийг 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр
тусгаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
б) Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны задаргаа, ялангуяа шинээр болон шинэчлэн баталж мөрдүүлэх дүрэм журам,
хөтөлбөрүүдийг оны эхний хагас жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөхөд хяналт тавьж, санал тусгаж
ажилласан.
в) “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан

100%
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89.3 Албаны хэмжээнд дэд бүтэц, хот
нийтийн
аж
ахуй,
хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний чиглэлээр хэрэгжиж буй
бодлого, төлөвлөлтийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих, зөрчлийг арилгуулах, удирдлагыг
мэдээллээр хангах.

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд шинээр болон шинэчлэн
баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөгдсөн нийт эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдийн явц,
хэрэгжилтэд 4 удаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар 2 удаа
хэлэлцүүлж, хэлтсүүдийн хяналтыг сайжруулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын санал
боловсруулж, удирдлагуудыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
г).Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүн, танилцуулга болон ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаас гарсан
шийдвэр, хурлын тэмдэглэл хөтөлж, хугацаа хоцорч байгаа болон удааширалттай ажлын явцыг
эрчимжүүлэх, тасрах магадлалтай ажлуудын талаар мэдээлж, холбогдох хууль дүрэмд
нийцүүлэн НИТХ-ын ажлын алба, НЗДТГ-т тухайн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарахгүй,
төлөвлөлтөд санал тусгаагүй, төсөв батлагдаагүй ажлуудын талаарх судалгаа, мэдээлэл
хүргүүлснээр шаардлагатай санхүүжилтийг төсвийн тодотголд тусгуулсан.
д).Ажлын үр дүн, явцын мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон олон нийтийн сошиал
сувгуудаар сурталчилсан.
Албаны хэмжээнд хэрэгжиж буй бодлого, төлөвлөлтийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тухай бүр
удирдлагыг мэдээллээр хангаж, илтгэх хуудас, зөвлөмж, дүгнэлт гарган ажилласан байна.
Үүнд:
Дэд бүтцийн чиглэлээр:
1.
“Шөнийн гэрэлт гудамж” төслийн хүрээнд хийгдсэн хот тохижилтын ажил ялангуяа
явган зам, авто замын засвар арчлалт, нөхөн сэргээлтийн ажилд хяналт тавьж ажил
эрчимжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд илэрсэн алдаа дутагдлыг газар дээр нь засуулж
ажилласан. Гарсан үр дүнг тухай бүрд удирдлагад танилцуулж ажилласан.
2.
Их жанжин Сүхбаатарын талбайн урд авто машины зогсоолын талбай засварлах ажилд
явцын хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг тухай бүр авч үе шатны лабораторын
шинжилгээ болон үе шатны актуудыг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Хот нийтийн аж, ахуйн чиглэлээр:
3.
Энхтайваны өргөн чөлөөнд хийгдэж байгаа тохижилтын ажилд хүрээнд “Хар хорин”
захын гүүрэн гарцаас Сүлжмэлийн үйлдвэр хүртэлх Ногоон сэрвэн ХХК, Цэцэрлэгжилт ХХК, Од
топ ХХК, Хос халиун ХХК-ны үйл ажиллагаанд, Засгийн газрын ордны баруун болон зүүн талд
2016 онд тарьсан 81 нарс мод, усалгаа арчилгаанд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил дутагдалыг
холбогдох албан хаагчдад мэдэгдэж арга хэмжээ авч тухай бүр удирдлагуудад мэдээлсэн.
4.
Төмөр зам дагуу 2016-2017 онд тарьсан улиас, хайлаасны ургалт, услалт, арчилгаанд
Ургах наран хорооллын урд төмөр замаас Толгойтын өртөө хүртэлх газарт хяналт тавьж,
илэрсэн алдаа дутагдал, зөрчлийг холбогдох албан хаагчидад мэдээлж, зөрчил арилгуулсан.
5.
Төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа нийслэлийн өнгө үзэмжид муугаар нөлөөлж
буй хайс, хашаануудыг буулгуулах, бүртгэлжүүлэх чиглэлээр хяналтын төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран 1-2 удаагийн хяналтыг газар дээр нь тавьж, илэрсэн алдаа
дутагдалыг хариуцсан дүүргүүдийн удирдлагуудад шуурхай танилцуулга хийж, цахим хуудсанд
байршуулж, 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад НМХГ-ын хугацаатай албан даалгавар, торгууль
ногдуулж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулсан.
6.
Үүсмэл болон хур хогийн цэгүүдэд 1 удаа хяналт тавьж, удирдлагуудыг мэдээллээр
хангаж, шаардлагатай арга хэмжээг авхуулснаар ТХХУХ-ээс энэ асуудлаар холбогдох

100%
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89.4 Албаны хэлтэс, харьяа газруудад
хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм
журам,
дүрмээр
хүлээсэн
үүргийн
хэрэгжилт,
гэрээ
болон
эдгээрийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож
байгаа байгууллага, албан тушаалтны үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж, холбогдох
хууль тогтоомж дүрэм журам, стандарт,
бодлого
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангуулах.

байгууллагуудтай 2 удаагийн уулзалт зохион байгуулж, дахин хур хог үүсгэхгүй байх арга
хэмжээ авч ажиллажээ.
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр:
1.
2017 онд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
шинээр авсан, буцаагдсан, сунгалт хийсэн ажлын гүйцэтгэлд ХЕМ-ээс өгсөн үүрэг чиглэлийн
биелэлт, гүйцэтгэл үр дүнд хяналт шалгалт явуулах чиглэлээр удирдамж боловсруулан ХЕМээр батлуулан, удирдамжийн дагуу хяналтыг хэрэгжүүлж, илэрсэн алдаа дутагдалд хугацаатай
үүрэг даалгавар өгч, алдаа дутагдлыг арилгуулж ажилласан.
а) Албанд хэрэгжиж байгаа хууль, тогтоомж, дүрэм журам, дүрмын хэрэгжилт, гэрээт
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дараах байдлаар хяналт хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
1.
Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын
хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж, биелэлтэд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тусгаж
ажилласан.
2.
“Бодлогын зорилтуудын хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийх, тайлагнах ажлын
календарчилсан хуваарь” гаргаж, нийт 23 төрлийн баримт бичгүүдийн биелэлт болон 32
тогтоол шийдвэрүүдийн биелэлтийг улирал, хагас жилээр гаргаж, холбогдох байгууллагуудад
хүргүүлэхийн зэрэгцээ хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, 3 удаа ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж,
шийдвэрийг хурлын тэмдэглэлээр холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлж
ажилласан.
3.
Ногоон байгууламжийн ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэж буй 45 ААНБ-ын гэрээний
хэрэгжилтийн явцад хяналт шалгалт явуулж, 2017 оны тохижилтын ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэсэн
8 ААНБ-ын ажлыг гэрээний гүйцэтгэлээр актаар хүлээж авах ажлыг зохион байгуулав.
4.
Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг 3 ТББ-ын
удирдлагуудтай ажлын уулзалт хийж, тэдгээрийн ажлын хэрэгжилт, үр дүнг танилцуулах,
холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангуулах хүрээнд ХЕМ-ийн шуурхай
зөвлөгөөнд оролцуулдаг болгож, дэгийн дагуу мэдээлэл хийлгэдэг болсон.

100%

б) Харьяа 11 газрын дүрмээр хүлээсэн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж, дүрмээр хүлээсэн
үүргийн хэрэгжилтэд явуулах хяналтын ажлын удирдамж боловсруулж, “Хянан зааварлах,
зөвлөн туслах ажил”-ыг 4 дүгээр сард явуулж, ажлын байранд үзлэг хийж, заавар зөвлөгөө өгч
ажлын гүйцэтгэл үр дүнг байгуулагын цахим хуудсаар сурталчилж ажилласан.
в) ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын “Дүрэм”-ийн төслийг хянаж, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг
хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн өөрчлүүлсэн.
г) Харьяа 11 газрын “Дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө”-г хянаж, мэргэжлийн
хэлтсүүдээс саналыг авч тусган төлөвлөгөөг баталж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
ж) Геодези усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдын ажлыг үнэлэх,
шагнаж урамшуулах журмыг хянаж, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн санал тусгуулж
ажилласан.
з) Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ийн “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам”-ын төсөлтэй
танилцаж, нэмэлт өөрчлөлтийн санал боловсруулж хүргүүлсэн.
и) Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын газрын давхцал болон төр хувийн хэвшлийн хамтын
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ажиллагааг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын санал, дүгнэлт боловсруулж, ажлын
хэсэг байгуулах НЗД-ын захирамжийн төсөл, танилцуулга бэлтгэж НЗДТГ-т хүргүүлсэн боловч
захирамж гараагүй байна.
й) ХТГ ОНӨААТҮГ-аас ашиглалтыг хариуцаж буй нийтийн бие засах газруудын талаарх
өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар танилцуулга, илтгэх хуудас
гарган ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлснээр холбогдох засвар өөрчлөлтүүдийг оруулж,
нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, дэмжүүлсэн. Цаашид авч
хэрэгжүүлэх ажлын саналыг НӨХГ-тай хамтран ажиллаж байна
л) Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын дүрмийн төслийг хянаж, нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн
хуралд хэлэлцүүлэх асуудалд холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн боловсруулахад санал
тусгасан.
90. Захирагчийн ажлын албаны хамаарах
асуудлуудын
хүрээний
бодлогын
зорилтуудын биелэлт гаргаж, холбогдох
байгууллагад хүргүүлнэ.
90.2 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг
2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
хэрэгжилтийг журамд заасан хугацаанд нь
албаны
хэмжээнд
нэгтгэн,
хянаж
удирдлагад танилцуулан шаардлагатай
тохиолдолд Хотын Ерөнхий менежерийн
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн НЗДТГ-т
хүргүүлэх.
90.3 Албаны хэмжээнд болон харьяа
газруудад
хэрэгжиж
байгаа
төсөл,
хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг баяжуулах,
биелэлтийг нэгтгэн гаргах.

90.4 Журамд заагдсан бусад бодлогын
зорилтуудын
хэрэгжилтийг
гаргаж,
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх.

а) Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 35 зорилт,
арга хэмжээний биелэлтийг 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар гаргаж, НЗДТГ-т
хүргүүлсэн, биелэлт 16,0 хувьтай хэрэгжсэн. Мөн үндсэн чиглэлийн задаргааны биелэлтийг оны
эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж, Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний
хавсралтаар гаргаж байна.
б) Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн 1-р
улирлын хэрэгжилтэд 1 удаа, эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад
/төрөлжсөн байдлаар/ 4 удаа ХШҮ хийж, санал, дүгнэлт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний саналыг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар 3 удаа хэлэлцүүлж, хурлын шийдвэрийн дагуу
НИТХ-ын ажлын алба, НЗДТГ, НХТЕТГ, НМХГ зэрэг холбогдох чиг үүргийн байгууллагуудад
санал дүгнэлтийг хурлын тэмдэглэл, албан бичгээр хүргүүлсэн.

90%

а) Алба болон харьяа газруудын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл байхгүй байна. Нийслэлийн
хэмжээнд хэрэгжиж байгаа, УБЗАА-нд хамаарах заалттай дараах хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг
хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад гаргаж хүргүүлсэн.
• Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр,
• “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг ажлын байр, сургууль” үндэсний хөтөлбөрийн 10 заалт,
• Аялал жуулчлалын
• Нийслэлийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт,
б) Нийслэлийн хэмжээнд шинэчлэн боловсруулагдсан дараах хөтөлбөрийн
төслийг хянаж санал тусгасан.
• Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрхөд нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөр.
а) Албаны хэмжээнд хяналтад байгаа дараах бодлогын зорилтуудын хэрэгжилтийг журамд
заасан хугацаанд нэгтгэн, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн хугацаанд нь холбогдох
байгууллагад цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж ажилласан. Үүнд:
Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлт 31,9 хувь.
1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 25 ажлын
биелэлт 47,89%,
2. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 35
ажлын биелэлт 16 % /1-р улирлын байдлаар/

90%

90%
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3. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын
нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн нарийвчилсан
задаргааны 138 ажлын биелэлт тайлант хугацаанд нийт 53%-ийн биелэлттэй байна.

90.5 Дээд газрын тогтоол шийдвэрийг
бүртгэх, хяналтанд авах, нэгтгэж тайлагнах.
90.6 Хотын Ерөнхий менежерийн шуурхай
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, хурлаас
өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн
нэгтгэх.

91. Албаны бүтэц зохион байгуулалтыг
боловсронгуй болгох, хүний нөөцтэй
холбоотой дүрэм, журмыг шинэчлэх

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт 59,8 хувь.
4. Монгол Улсын Засгийн газрын 10 тогтоолын хэрэгжилт 51%,
5. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн 4 заалтын хэрэгжилт 40%,
6. Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны 3 тэмдэглэлийн 4 заалтын хэрэгжилт 40%,
7. МУ-ын Ерөнхий сайдын 1 захирамжийн хэрэгжилт 90%,
8. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоолын 4 заалтын хэрэгжилт 56,6%,
9. НИТХ-ын 4 тогтоолын 5 заалтын хэрэгжилт 77,5%,
10. Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн 8 үүргийн биелэлт 55%,
11. Нийслэлийн Засаг даргын 3 захирамжийн 3 заалтын биелэлт 44,16%.
Хэлтсийн хэмжээнд дээд газраас ирсэн 5 тогтоол шийдвэрийг бүртгэл үйлдэн, хяналтанд авч
тухай бүрд удирдах албан тушаалтанд танилцуулж ажилласан.
а) Тайлант хугацаанд ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнийг 11 удаа зохион байгуулж, тухай бүр
хурлын дэг, шуурхайн үүргийг ХЕМ-ээр батлуулж, шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч
байгууллагуудад 59 удаагийн үүрэг даалгавар өгснөөр давхардсан тоогоор 490 байгууллагын
биелэлтийг нэгтгэж, 11 удаа PPT танилцуулга бэлтгэн шуурхай зөвлөгөөнийг зохион
байгуулсан.
б) ХЕМ-ийн 2016 оны А/138 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 1
удаа шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулга хийж, журмын хэрэгжилт хангалтгүй биелүүлсэн 3
дүүргийн Засаг даргад “Сануулга”, НАЗХГ-ын даргад “Хариуцлага тооцуулах санал”-ыг
нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр шаардлагатай
бусад арга хэмжээ авсан.
Мөн өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа хэрэгжүүлээгүй, биелэлт ирүүлээгүй 4 дүүргийн Засаг
даргад холбогдох ажилтнуудад хариуцлага тооцуулах чиглэлээр анхааруулга өгч, ХЕМ-ийн
албан бичиг хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын үр дүнд шуурхай зөвлөгөөний
зар мэдээллийг утсаар урьдчилан мэдэгдэхгүй болж, шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч
удирдлагуудын сахилга хариуцлага дээшилсэн.
в) Журмын хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2017 оны 07
дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж ажиллахаар бэлтгэл ажлыг
хангаад байна.
г) ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнд албан ёсоор болон шаардлагатай тохиолдолд оролцдог 45
байгууллагын мэдээ тайлан гаргадаг албан хаагчдад 2017.05.04-ний өдөр “Мэдээллийн уялдаа
холбоог сайжруулах, тайлан мэдээ ирүүлэхэд анхаарах зүйлс” сэдвээр сургалт зохион
байгуулж, цаашид анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр санал
солилцож ажилласан.
Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоолоор тус албаны бүтэц зохион байгуулалтад
өөрчлөлт орж, орон тооны дээд хязгаар 55 байхаар заасан ба энэхүү тогтоолыг үндэслэн
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны А/28 дугаар захирамжаар бүтцийг

100%
100%

100%
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91.1 Засгийн газрын тогтоолын дагуу бүтэц
зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлуулж,
хэрэгжүүлэх
91.2
Ажлын байрны
тодорхойлолтыг
шинэчлэн батлуулж хэрэгжүүлэх
91.3 Албаны 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө
боловсруулах, батлуулах
91.4
Бүтэц
зохион
байгуулалтын
өөрчлөлттэй холбогдуулан ажлын байрны
тодорхойлолт, албаны дүрэм, холбогдох
дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулж,
батлуулах

92. Төрийн албаны зөвлөл, нийслэлийн
салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр,
дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах,
хяналт тавих
92.1 Ажлын байрны сул орон тооны
захиалга өгөх, хамгийн өндөр оноо авч
тэнцсэн иргэнийг томилох, нэр дэвшүүлэх,
төрийн албан хаагчдыг тангараг өргүүлэх,
төрийн албан хаагчдад зэрэг дэв олгуулах
асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх
92.2 4.Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн,
хөдөлгөөний
тайланг жил бүр гаргаж,
нийслэлийн төрийн албаны салбар зөвлөлд
хүргүүлэх

шинэчлэн батласан.

Ажлын байрны тодорхойлолтуудыг албан тушаал бүрээр шинэчлэн батлуулсан.

100%

Бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан албаны 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын
24-ны А/02 тоот албан бичгээр байгуулж, 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны А/34 дүгээр
тушаалаар батласан.
Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоолоор тус албаны бүтэц зохион байгуулалтад
өөрчлөлт орж, орон тооны дээд хязгаар 55 байхаар заасан ба энэхүү тогтоолыг үндэслэн
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны А/28 дугаар захирамжаар тус
албаны дүрэм, ажлын байрны жагсаалтыг шинэчлэн батласан.
Бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан албаны хэмжээнд дараах дүрэм
журмыг шинэчилсэн батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
- Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны Б/32 дугаар тушаалаар Албаны
хэлтсүүдийн чиг үүрэг,
- Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний Б/48 дугаар тушаалаар ЗАА-ны
дотоод журам, албан хаагчдын ёс зүйн журам
- Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны Б/51 дүгээр тушаалаар Албаны
ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх
- Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны Б/52 дугаар тушаалаар Албаны
ёс зүйн хорооны ажиллах журам
- Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний Б/47 дугаар тушаалаар 20172020 онд хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө

100%

100%

100%
НТАЗС-өөс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу АДХХ-ын дотоод хяналтын мэргэжилтний орон тооны
захиалгыг 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны 01/240 тоот албан бичгээр хүргүүлж захиалга өгч,
нөөцөөс нөхөх зарын дагуу Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байсан
Д.Лувсанчимэд уг албан тушаалд орох хүсэлт гаргаснаар дээрх ажлын байр нөхөгдсөн.
2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны 01/230 тоот албан бичгээр НТАСЗ-д зэрэг дэвийн нэмэгдэл
олгуулахаар 5 хүний саналыг хүргүүлсэн боловч, төрийн албаны ажилласан жил хүрээгүй тул
зэрэг дэв олгогдоогүй.
2016 оны төрийн албан хаагчдын хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны
01/25 тоот албан бичгээр НТАСЗ-д холбогдох маягтын дагуу хүргүүлсэн.
2016 оны жилийн эцсийн ёс зүйн зөрчлийн тайланг дэлгэрэнгүй болон зөрчлийн тоогоор нь
2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны 01/36 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т холбогдох маягтын дагуу
хүргүүлсэн.
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92.3 Төрийн албаны зөвлөл болон салбар
зөвлөлөөс
ирүүлсэн
тайлан
мэдээ,
судалгааг хугацаанд нь хүргүүлэх

93. Нэгжийн менежер, албан хаагчдын үр
дүнгийн
гэрээний
биелэлт,
үйл
ажиллагааны
үр
дүн,
мэргэжлийн
түвшинг үнэлэх, ажлыг зохион байгуулах
93.1 Нэгжийн менежер, албан хаагчдын үр
дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион
байгуулах
93.2 Нэгжийн менежер, албан хаагчдын үр
дүнгийн
гэрээний
биелэлт,
үйл
ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг
үнэлэх, ажлыг зохион байгуулах
94.
“Хүний
нөөцийн
хөгжил”хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үр дүнг тооцох
94.1 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
боловсруулах

94.2 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн
тухайн
жилийн
төлөвлөгөө,
сургалт
мэдээллийн цагийн төлөвлөгөө хуваарийг
боловсруулах
94.3 Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу
сургалт
мэдээллийн
цагийг
албаны
хэмжээнд зохион байгуулах

Хүний нөөцийн хөдөлгөөнтэй холбогдуулан Шилэн дансанд сар бүр мэдээ оруулж
баталгаажуулж, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачлагаар Нийслэлийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс
нээлттэй ажлын байрны өдөрлөгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны Пүрэв гарагт Дүнжингарав
нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр нийслэлд нэн
шаардлагатай байгаа нарийн мэргэжлээр өндөр хөгжилтэй орнуудад болон дотоод төгссөн
мэргэжилтнүүдээс нийт 26 мэргэжлээр төгссөн иргэдийг бүртгэж авсан. Захирагчийн ажлын
албанаас уг өдөрлөгт албаны видео танилцуулга, хэлтэс болгоны танилцуулга, брошур, гарын
авлагуудыг иргэдэд тарааж, иргэдийг өөрийн байгууллагын мэдээллээр хангасан. Өөрийн
байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой нийт 6 ажлын байрны талаар мэдээлэл өгч, сонирхсон
иргэдэд Ulaanbaatar.mn сайтад бүртгүүлсэн.
Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой 4 гомдол ирсэнийг тухай бүр гомдол
гаргасан иргэн болон холбогдох албан хаагчаас тайлбар авч, хариу өгч, анхааруулга өгч
ажилласан.

90%

100%
Төсвийн шууд захирагч нэгжийн менежертэй, нэгжийн менежерүүд албан хаагчидтай 2017 оны
үр дүнгийн гэрээгээ хугацаанд нь байгуулах ажлыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулагдсан.

90%
2017 оны хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 51 албан хаагч дүгнүүлж ажлын үр дүнг
харгалзан .......мян төгрөгийн урамшуулал олгосон.
2017 оны 04 дүгээр сард 2013-2016 оны хүний нөөцийн хөтөлбөрийг хүрээнд хийгдсэн ажлын
танилцуулга, шинээр батлуулах ХНХХ, дотоод журмын өөрчлөлтийг нийт албан хаагчдад
танилцуулсан.
Мөн Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний Б/47 дугаар тушаалаар
2017-2020 онд хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө батлуулсан.

100%

90%
2017 онд хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө Хотын Ерөнхий
менежерээр батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2017 оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн цагийн батлагдсан хуваарийн дагуу хэлтэс тус
бүр нийт жилдээ 16 удаа мэдээллийн цаг буюу сургалт хийхээс 9 удаа хийсэн. Үүнд:
-ҮДГ-ээ боловсруулах аргачлал
- ҮА-ны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
-НЗДТГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу ГХХ-ээс зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан.

90%
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94.4 Гадаадын нарийн мэргэжил, мэргэшил,
туршлага судлуулах, тайланг нэгтгэх

94.5 Ажилтнуудын нийгмийн асуудал, олон
нийтийн ажлыг зохион байгуулах

2017 оны хагас жилийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтанд 13
албан хаагч хамрагдаж нийт 1015,0 төгрөг зарцуулсан.
Албан хаагчдаас хагас жилийн байдлаар ИБХ-ын мэргэжилтэн М.Балдандорж Усны барилга
байгууламжийн мэргэшсэн инженер, АЕГ-аас зохион байгуулсан баримт бичгийн стандарт,
Баримт бичгийн зохион бүрдүүлэх арга зүй сургалтад ЗСХ-ийн бичиг хэргийн эрхлэгч
Я.Гантуяа, архивын эрхлэгч Г.Мөнхчулуун нарын нэрийг хүргүүлж, эхний ээлжинд Я.Гантуяа
сургалтад, ИБХ-ын мэргэжилтэн Т.Оюунтөгс Барилга хот байгуулалтын яамнаас зохион
байгуулсан “Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх ҮА ба төслийн зардал ЭЗ үр ашгийн тооцоо,
АДХХ-ын дарга Рэгзэдмаа, мэргэжилтэн З.Пүрэвдорж нар Удирдлагын академаас зохион
байгуулсан “Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын жишээ сургалт”-д, НЗДТГ-аас
зохион байгуулсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, Захиргааны байгууллагын үйл
ажиллагаанд ХШҮ хийх нийтлэг журам зэрэг сургалтуудад тус тус хамрагдсан байна.
2017 оны хагас жилийн байдлаар Удирдлагын академийн захиалгаар төрийн удирдлагын
менежерийн ангид ИБХ-ын ахлах мэргэжилтэн Т.Оюунбилэг, төрийн удирдлагын магистрын
ангид АДХХ-ын дарга Ц.Рэгзэдмаа нарыг нэрийг дэвшүүлж, холбогдох материалыг хүргүүлсэн.
Хагас жилийн байдлаар Хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар: ТХХУХ-ын мэргэжилтэн ЭнхАмгалан БНХАУ-ын хог хаягдлын үйлдвэртэй танилцах, мэргэжилтэн О. Оджаргал, Л.Булган
нар шар хантаазтан 60 хүнийг Манжуурт, ЗСХ-ын ахлах мэргэжилтэн Мөнгөндуулга 14 ахмадыг
Манжуурт аялуулж, ИБХ-ын мэргэжилтэн Л.Алтангэрэл БНЭУ-ын цэвэрлэх байгууламж, саарал
усыг дахин боловсруулж, цахилгаан станцын хөргөлтөд ашиглах, Японд УБ хотын ус
хангамжийн дамжуулах, түгээх чадварыг сайжруулахад туршлага судлаж, ТХХУХ-ын
мэргэжилтэн Д. Сүхбат БНХАУ-ын Хөх хотод ногоон байгууламжийн чиглэлээр, ахлах
мэргэжилтэн М.Гансэлэм, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбат нар БНСУ-д хог хаягдлын
боловсруулалтын менежмент суралтад тус тус хамрагдаж, туршлага судласан.
Нийслэлийн Засаг Даргын захирамжаар:
Хотын ерөнхий менежер Т.Гантөмөр БНХАУ-д 2017 оны 04 дүгээр сарын 09-12-ны өдрүүдэд
Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтэц, инженерийн хангамж зэрэг хот байгуулалтын чиглэлээр
цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор, Мөн Германы ОУ-ын хмтын ажиллагааны
нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн бохир усыг цэвэршүүлж, дахин
ашиглах, байгаль орчинд ээлтэй тэргүүний техник технологитой танилцаж туршлага судлах
зорилгоор Хотын Ерөнхий менежер 2017 оны 03 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд тус тус
томилогдон ажилласан.
НЗД-ын 01 дүгээр сарын А/22 дугаар захирамжаар ИБХ-ын мэргэжилтэн Р.Даваасүрэн ХБНГУ-д
байгаль орчинд ээлтэй цахимлгаан эрчим хүч гаргаж авах дэвшилтэт технологи болон станцын
үйл ажиллагаатай танилцсан.
НЗДТГ-аас зохион байгуулдаг хүүхэд солилцооны хөтөлбөрт Хөх хотод ХХҮХ-ын мэргэжилтэн
Я. Бадмаагийн охин, Эрхүүд АДХХ-ын мэргэжилтэн Чойжилжавын хүү, БНСУ-д ТХХУХ-ын
ахлах мэргэжилтэн Гансэлэмийн охины нэрийг тус тус НЗДТГ-т өгсөн.
2017 оны хагас жилийн байдлаар албан хаагчдын дунд ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баяр болон
эрчүүдийн баярыг зохион байгуулсан.
Хүүхдийн баярын арга хэмжээнд 1-16 насны 75 хүүхдэд 1125000 төгрөг зарцуулж, хүүхдийн
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94.6
Ажилтнуудтай
холбоотой
хүний
нөөцийн судалгааг шинэчлэх
94.7 Ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт
хамруулах, ажлыг зохион байгуулах

94.8 Харьяа газруудын хүний нөөц, дотоод
ажил хариуцсан мэргэжилтнүүдийн дунд
сургалт зохион байгуулах

бэлэг өгсөн.
2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр НЗДТГ-ын зааланд Бие бялдарын сорилыг зохион
байгуулж, сорилтын дүнг албан хаагчдад мэдээллийн цагаар танилцуулсан.
2017 оны Бүх нийтийн тод тарих өдрөөр Асёширогийн цэцэрлэгт хүрээнлэнд гүйлс, тавилган гэх
2 төрлийн 250 ширхэг сөөг тарьж, нийт 24 албан хаагч оролцсон. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний
өдрөөр Сүхбаатарын талбайн урд цэцэрлэгт хүрээлэнд хог цэвэрлэж, 27 албан хаагч оролцсон.
Нийслэлийн биеийн тамир спортын газраас Хүй 7 худагт зохион байгуулсан “Мөнгөн өвөл”
цасны арга хэмжээнд нийт 43 албан хаагч оролцсон. Тус алба цасны баярын арга хэмжээнд
2016 оны биеийн тамирын хамтлагийн үйл ажиллагаагаараа тусгай байрын шагнал авсан. Мөн
арга хэмжээнд Аз жаргалтай хот сэдэвт мөсөн хотхон байгуулж оролцсон.
Нийслэлийн Засаг даргын Марафон-2017 аянд нийт 14 албан хаагч оролцсон.
УСУГ-аас зохион байгуулсан Ерөнхий менежерийн нэрэмжит тэмцээнд сагс, волейбол, шатар,
ширээний теннисийн тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид идэвхтэй оролцсон.
Албан хаагчдын эрүүл мэнд хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор НЗДТГын хуваарьт зааланд 1 өдөр болгон орж, ИБХ-ын санаачлагаар сагсан бөмбөгийн тэмцээн
зохион байгуулагдсан.
Ажилтнуудтай холбоотой хүний нөөцийн судалгааг шинэчилж, баяжуулсан. Албан хаагчдын
хувийн хэргийг шинэчлэн баяжуулж, хавтасуудыг цэгцлэсэн.
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас Төрийн тусгай эмнэлэг дээр нийслэлийн нутгийн
захиргааны байгууллагын ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. Тус албаны 45
албан хаагч в, с вирус, эсийн шинжилгээ, дотор, эхо, сахарын шинжилгээ өгч, үзлэгт
хамрагдсан. Эрүүл хоололтын зөвөлгөө авсан.
Мөн Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улсын
клиникийн 3 дугаар эмнэлэгтэй 2017-2020 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.
Гэрээний хүрээнд 3 дугаар эмнэлэгээс орлогч дарга Нарантуяа, поликлиникийн эрхлэгч
Бадамцэцэг нар гэрээ, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, хамтын ажиллагаа, цус харвалтын
талаар албан хаагчдад танилцуулж, яриа хийсэн.
Мөн албан хаагчдаас 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр ирж, шээсний шинжилгээ 2, цусны
шинжилгээ 11 хүнээс авсан.
НЗДТГ-ын эмчийн өрөөнд зүрх, мэдрэл, дотрын эмч , ясны сийрэгжилтийн шинжилгээний эмч
нар ирж, нийт 43 албан хаагч үзлэгт хамрагдсан. Үзлэгийн дүнд ходоодны дуранд 5, бүдүүн
гэдэсний дуранд 1, хүзүү нурууны зураг 3, толгойны цахилгаан бичлэгт 5, тархины судасны
бичлэг 2 хүн тус тус үзлэгт хамрагдахаар болсон.
Харьяа газруудын бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан нийт 11 газрын
захиргаа, хүний нөөц, хууль эрх зүй, дотоод ажил, архив бичиг хэрэг, дотоод хяналтын
мэргэжилтнүүдэд АДХХ-тэй хамтран Хотын Ерөнхий менежерийн удирдамжийн дагуу 2017 оны
04 дүгээр сард мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх 2 үе шаттай 2 өдрийн сургалт зохион
байгуулсан. Сургалтад нийт .... хүн хамрагдсан.
1 дэх өдрийн сургалтыг удирдлагуудын түвшинд танхимын сургалт, 2 өдрийн сургалтыг Их
тамир амралтын газарт танхимын бусаар тус тус зохион байгуулсан. Сургалтад ЗСХ-ын дарга
Э.Энхцэцэг, хүний нөөц, хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Э.Уянга, АДХХ-ын дарга Ц.Рэгзэдмаа,
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100%
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ахлах мэргэжилтэн Б.Номингэрэл, архивын эрхлэгч Г.Мөнхчулуун нар ажил үүргийн чиглэлийн
дагуу сургалт явуулсан.
Мөн ХТГ, УБЗЗААГ, ГУББГ-ын бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд санал өгч, бүтцийн
захирамжуудыг гаргуулсан. ХИХУГ-ын бүтэц зохион байгуулалтад санал өгсөн.
Харьяа газруудын дарга нарын ээлжийн амралтын саналыг нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
95. Төрийн дээд одон медаль болон НЗД,
НИТХ,
Хотын
Ерөнхий
менежер,
холбогдох яам тамгын газар, төрийн бус
байгууллагын
шагналаар
шагнуулах
ажилтан албан хаагчид болон, аж ахуйн
нэгж байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн
авч, судлаж үзэж, шийдвэрлүүлэх,
холбогдох газруудад хүргүүлэх
95.1 Ажлын үр дүн, Хэлтсийн дарга нарын
саналыг харгалзан Төрийн одон медаль
болон НИТХ, НЗД-ын шагнал, холбогдох
яам тамгын газар, Төрийн бус байгууллагын
шагналаар
шагнуулах
ажилтнуудын
материалыг бэлтгэж, холбогдох газарт
хүргүүлэх
95.2 Харьяа газрын дарга нарын шагналын
судалгааг гаргаж, ажлын үр дүнг харгалзан
төрийн болон нийслэлийн шагналаар
шагнуулахаар хүсэлт холбогдох газруудад
уламжлах
95.3 Ерөнхий менежерийн өргөмжлөлөөр
шагнуулах хүсэлт гаргасан харъяа газар,
ААН-ийн материалыг судлан үзэж, Ерөнхий
менежерийн цохолтын дагуу тушаал гаргаж,
шийдвэрлүүлэх
96. Хүний нөөцтэй холбоотой тушаал
шийдвэр
боловсруулах
батлуулах,
тогтоол, шийдвэр, албан бичиг, өргөдөл
гомдлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэх,
хэрэгжилтэнд хяналт тавих
96.1 Дээд газрын тогтоол, шийдвэр мэдээ
тайлангийн биелэлтийг нэгтгэн гаргаж,
96.3 Тухайн оны албан хаагчдын цалин
нэмэгдлийг шинэчлэх

90%
2017 оны хагас жилийн байдлаар Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Алтан гадас одонд
1, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 3, төрийн албаны тэргүүний ажилтан 1, Байгаль орчны
тэргүүний ажилтан 1, Нийслэлийн тэргүүний ажилтан 1, Нийслэлийн иргэдийн хурлын хүндэт
тэмдэг 2, Нийслэлийн засаг даргын жуух бичиг 2 албан хаагчийг шагнуулахаар холбогдох
материалыг тус тус хүргүүлсэн.
Харьяа УСУГ, ОСНААУГ, ХИХУГ, УБЗААГ-аас үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдаас
Барилга хот байгуулалтын тэргүүний ажилтнаар 5 ажилтан, Сонгино-хайрхан дүүрэг, Чингэлтэй
дүүргийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс 2 албан хаагчийг Хүнс хөдөө хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн яамны “Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан цолоор
шагнуулахаар холбогдох газарт нь уламжилсан.

Шинээр томилогдсон харьяа газруудын дарга нарын анкет, ажил байдлын тодорхойлолт авч
байгаа бөгөөд ХИХУГ-ын дарга Баттулгын тодорхойлолтыг БХБЯ-ны тэргүүний ажилтнаар
шагнуулахаар бэлтгэж байна.

30%

90%
2017 оны хагас жилийн байдлаар Үндэсний их баяр наадам, тэмдэглэлт ой, салбарын ойг
тохиолдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн өргөмжлөлөөр ..... байгууллагын .....хүн
шагнагдсан.
90%
Дээд газрын тогтоол шийдвэр болох манай албанд холбогдох Нийслэлийн Засаг даргын
зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 7, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1, Нийслэлийн Засаг даргын
захирамж 11 шийдвэрийг бүртгэн, хяналтын картын маягттай болгон хэрэгжилтийг тэмдэглэж
байна. Мөн дээд газраас ирүүлсэн тогтоол шийдвэрийг бүртгэх дэвтэртэй болгон
бүртгэлжүүлсэн.
2017 онд тэтгэвэрт гарсан 3 хүний тэтгэврийн тооцоог хийж, тушаал гаргаж, өндөр насны
тэтгэвэр тогтоолгон буцалтгүй тусламж олгосон.
2017 оны албан хаагчдын ажилласан жилийг шинэчлэн цалин нэмэгдлийн шинэчилсэн тушаал,
ээлжийн амралтын тушаалыг гаргасан. Хүний нөөцтэй холбоотой зардлын тооцоо, төсвийн
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96.4 Албан хаагчдын цаг ашиглалтанд
хяналт тавьж цагиийн бүртгэлийг сар бүр 2
удаа нягтланд өгөх
96.5 Цаг үеийн шаардлагаар албаны
мэргэжилтнүүд ажлын хэсэгт орж ажиллах
98. Албаны хэмжээнд байгуулагдаж
байгаа гэрээнд хяналт тавих, эрх зүйн
хүрээнд боловсруулахад хэлтсүүдэд
туслалцаа үзүүлэх
98.1
Ерөнхий
менежертэй
болон
хэлтсүүдээс аж ахуйн нэгжтэй байгуулж буй
гэрээний төсөлд санал өгөх, хамтран
оролцох, бусад аж ахуйн гэрээнүүдэд эрх
зүйн хяналт тавих
99.
Хуулийн
байгууллагад
хянан
хэлэлцэгдэж байгаа асуудалд албыг
төлөөлж оролцох
99.1 Хэлтсүүдээс шаардлагатай нотлох
баримт, материалыг гаргуулж авах, нотлох
баримтын шаардлага хангуулах, хуулийн
байгууллагаар асуудлыг шийдвэрлэхэд
ЗАА-ыг төлөөлж итгэмжлэлээр оролцох,
бусад
холбогдох
албан
хаагчдыг
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилуулах.

тодотголыг гаргаж, санхүүд өгсөн.
Албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг сар бүрийн 10, 25-ны өдөр нийт 22 удаа гаргаж, цаг
ашиглалтанд хяналт тавин ажиллаж байна.
Албан хаагчдын гадуур ажлын дэвтэрт байнга хяналт тавьж, хэлтсийн дарга, ахлах
мэргэжилтнүүдэд гадуур ажлын дэвтрийг байнга бөглөж байхыг анхааруулан ажиллаж байна.
2017 оны байдлаар албаны мэргэжилтнүүд холбогдох ажил үүргийн чиглэлээрээ шаардлагатай
ажлын хэсгүүдэд орж ажилласан.

90%

90%
90%

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 216 гэрээг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
байгуулсан. Үүнээс ТХХУХ 192, ХХҮХ-4, ИБХ-4, ЗСХ-16 гэрээ байгуулсан байна.
Хүчинтэй хугацаа дууссан гэрээг товчоолон үдэж Нийт 18 боть материалыг архивт хүлээлгэж
өгсөн.
Гэрээний төслийг тухай бүрт хянаж санал өгч ажилласан. Худалдан авах ажиллагаанаас бусад
гэрээнд дагалдах хуудас, мэдэгдэл бөглүүлэн бүртгэж баталгаажуулсан.
1. Г.Мөнхтогоогийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож тайлбар, нотлох
баримт гарган шүүх хуралдаанд оролцсон. Анхан шатны шүүхээс нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй
болгосон шийдвэр гарсан бөгөөд нэхэмжлэгч тал давж заалдах хугацаа хэтрүүлсэн тул гомдол
гаргах эрхээ алдаж шүүхийн шийдвэр хүчинтөгөлдөр болсон.
2. Эй Ди сервис ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчаар оролцож тайлбар,
нотлох баримт гарган шүүх хуралдаанд оролцсон. Анхан шатны болон давж заалдах шатны
шүүхээс нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэр, магадлал гарсан. Улсын Дээд Шүүхийн
захиргааны хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанаас НИТХ-ийн 2013 оны 3/32 дугаар
тогтоолоор батлагдсан журмын хувийн эзэмшлийн газарт холбогдох хэсгийг хүчингүй болгосон.
3. Монгол Шпагетти ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчаар оролцож тайлбар,
нотлох баримт гаргасан. Анхан шатны шүүхээс нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэр
гарсан бөгөөд нэхэмжлэгч тал давж заалдах хугацаа хэтрүүлсэн тул гомдол гаргах эрхээ алдаж
шүүхийн шийдвэр хүчинтөгөлдөр болсон.
4. Түргэн үйлчилгээний цэгийн эрх ашгийг хамгаалах ТББ-ын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт
нотлох баримт, тайлбар гаргаж өгсөн. Нэг удаагийн хуралд гэрчийн мэдүүлэг, хүсэлт хэлэлцэж
2 удаа хурал хойшилсон. Хурлын тов одоогоор гараагүй байна.
5. П.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох баримт гаргаж хэрэг
хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн төлөөлөгчөөр оролцсон. Шүүхээс хялбаршуулан
журмаар хэргийг шийдвэрлэх зорилгоор талуудыг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авснаар 2 тал
эвлэрч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
6. Дурсамж ретро ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох баримт гаргаж
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байна. Одоогоор хурлын тов гараагүй байна.
7. Тэнгис өргөө СӨХ-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр оролцож нотлох баримт тайлбар гаргасан. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр
албажиж ирээгүй байна.
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101.
Хотын
Ерөнхий
менежерийн
зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах,

102. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын
шуурхай
зөвлөгөөнөөс
өгсөн
тус
албатай холбоотой үүрэг даалгаварын
биелэлтийг
холбогдох
хэлтсүүдээс
нэгтгэн хянуулж хугацаанд нь НЗДТГ-т
хүргэх.
103.
Нийслэлийн
Засаг
даргын
захирамжийн
хэрэгжилтэнд
хяналт
тавина.
104. УБ хот нийтийн аж ахуйн тохижилт
үйлчилгээ,
Ногоон
байгууламжийн
тайлан тэнцэл, мэдээ судалгааг гаргаж
тайлагнах
1. УБ хотын хот нийтийн аж ахуйн тохижилт
үйлчилгээний зардал, хөрөнгө оруулалтын
тайлан,
барьцааны
данс
,ногоон
байгууламжийн сангийн улирал, жилийн
санхүүгийн тайланг
НТСан,
Аудитын
байгуулагад хуулийн хугацаанд тушаах
2. Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж
холбогдох мэдээ, тайланг хугацаанд нь
шилэн дансны
нэгдсэн портал системд

8. Баянгол гео ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох
баримт гаргаж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байна. Одоогоор хурлын тов
гараагүй байна.
9. Д.Баасанжавын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох баримт гаргаж хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн төлөөлөгчөөр оролцсон. Шүүхээс хялбаршуулан
журмаар хэргийг шийдвэрлэх зорилгоор талуудыг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авснаар талууд
эвлэрч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
10. П.Буджаргал, Д.Алтанзул нарын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчаар татсан
мэдэгдэх хуудас ирсэн боловч шүүхээс тодруулах шаардлагатай болсон тул хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагаа эхлээгүй гэсэн шалтгаанаар нэхэмжлэл гардаж аваагүй байна.
Дээрх хэргүүдэд холбогдох мэргэжилтнүүдийг итгэмжлэлээр оролцуулж шаардлагай нотлох
баримт гаргуулах, тайлбар авах болон бусад ажиллагааг хийж ажилласан.
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар ХЕМ-ийн зөвлөл 12 удаа хуралдаж, 38 асуудлыг
хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс ЗСХ- 15, ХХҮХ- 13, ИБХ-4, ТХХУХ-1, АДХХ-4, ЗХУТ-1
асуудлыг оруулж хэлэлцүүлжээ. Хурлын тэмдэглэлийг зөвлөлийн гишүүдээр хянуулан
албажуулж байна. ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлын материалуудыг мэдээллийн сан №1-д
байршуулж, хурлын аудио бичлэгийг цахим байдлаар хадгалан ажиллаж байна. Зөвлөлийн
хурлаас харьяа байгууллагуудад чиглэсэн 3 удаагийн тэмдэглэл гарсныг АДДХ тухайн
байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулж байна
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаварыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн хэлтсийн
даргаар хянуулж НЗДТГ-т хугацаанд нь хүргүүлдэг бөгөөд хагас жилийн байдлаар 10 удаагийн
шуурхайн зөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд нь хүргүүлээд байна. Шуурхай зөвлөгөөнд
өгөгдсөн үүрэг даалгаваруудаас Захирагчийн ажлын албанд үүрэгдсэн нийт 41 биелэлтийг
цахим сайтаар хүргүүлсэн байна.
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 14 шийдвэрийг бүртгэн, хяналтын картын маягттай болгон
хэрэгжилтийг тэмдэглэж байна. Мөн дээд газраас ирүүлсэн тогтоол шийдвэрийг бүртгэх
дэвтэртэй болгон бүртгэлжүүлсэн.
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90%
1. УБ хот НААТҮзардал, ногоон байгууламжийн сангийн санхүүгийн 2016 оны тайланг 2016 оны
1 р сарын 15 нд хуулийн хугацаанд гарган НТС, Аудитын газар шалгуулж нэгтгүүлсэн. Мөн 2017
оны 1,2 дугаар улирлын тайланг хуулийн хугацаанд гарган өгч нэгтгүүлсэн
2. Шилэн данстай холбоотой гүйлгээ, мэдээ, хавсралтуудыг хуулийн хугацаанд байршуулж
хэвшсэн. Эхний 6-р сарын 15- ны байдлаар 5 саяас дээш үнийн дүнтэй 394 удаагийн 13 тэрбум
төгрөгийн худалдан авалтын мэдээ болон гүйлгээг байршуулсан.
3. Хариуцсан УБ хот НААТҮЗардлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг сар бүрийн 2-нд хуулийн
хугацаанд гарган нэгтгүүлсэн
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хуулийн хугацаанд нь байршуулах
3.
Хариуцсан
дансдын
төсвийн
гүйцэтгэлийн болон хөрөнгө оруулалтын
сарын мэдээг гаргах
4. ХАОАТ тайлан гаргах, тайлагнах
105. Албаны хийж гүйцэтгэж байгаа үйл
ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр сурталчлах, олон нийтэд
үнэн зөвөөр таниулах.
106. Байгууллагын дунд хугацааны
төсвийн төлөвлөгөөг зохиож, батлуулах,
төсвийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу
хэмнэлттэй зарцуулахад хяналт тавих
1. ЗАА-ны харьяа газар хэлтсүүдийн
хариуцсан чиглэлийн үйл ажиллагааны
гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн хэмжээнд
хянан, газар дээр нь шалгаж, хянаж,
хэмнэлттэй зарцуулах
2. Харьяа газруудын гүйцэтгэлийг хүлээн
авч шалган, үлдэгдлийг баталгаажуулах
3. Төсвийн тодотголтой холбоотой тооцоог
шаардлагатай үед хийж, батлуулах
107. Төсвийн хөрөнгийн хадгалалт,
хамгаалалтад
бүртгэлээр
тавих
хяналтыг сайжруулах
1. Хот нийтийн аж ахуйн болон хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэж байгаа төсөл, ажил,
үйлчилгээнээс үндсэн хөрөнгийн шинжтэй
хөрөнгийн тооцоог бодож, НӨХГ ын
зөвшөөрлийн дагуу данс бүртгэлд нь
тусгуулан үр дүнг гаргаж , тайланд тусгах
108. Албан хэрэг хөтлөлтийг "Төрийн
албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар"ын дагуу явуулах
1. Дээд байгууллага, аж ахуйн нэгж
байгууллагаас ирсэн албан бичгийг хүлээн
авч “Бүртгэл хяналтын карт” хөтлөх

109. Иргэдийн орон сууцны хүсэлтэнд

4. Эхний хагас жилд ХАОАТатвартай холбоотой тайлан гараагүй

Нийслэлд хэрэгжүүлж буй бүтээн байгуулалтын болон тохижилтын ажлыг нийгмийн сүлжээгээр
тухай бүрт нь мэдээлсэн. Үүнээс жиргээнд хамгийн их хандалттай мэдээлэл нь 20.001 хүний
хандалт авсан байна.

90%

1. 2017 оны батлагдсан төсвийн зардлын задаргаа болон сарын хуваарийг гарган холбогдох
албан тушаалтануудаар батлуулан албажуулсан. Харьяа газруудын үйл ажиллагааны
гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн хэмжээнд хянан шаардлагатай гэж үзсэн газруудад очин
шалган эхний 6 сарын
байдлаар НТС-аас урсгал зардалд 13 тэрбум төгрөгийн, ХО ын
зардалд 1 удаа 57,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч 1 байгууллагад 47,1 тэрбум төгрөгийн
гүйлгээг шилжүүлсэн. Эхний 6 сарын байдлаар хот тохижуулах зардалд төсвийн бодит хэмнэлт
гараагүй
2. Хот тохижилттой холбоотой ажлын санхүүжилтыг шаардлагатай гэж үзсэн ажилд байнга
хяналт тавьж ажилладаг.
3. Төсвийн тодотголтой холбоотой тооцоо судалгааг 2 дугаар сард хэлтсүүдээс саналыг авч
нэгтгэн албажуулан НТС-д нэгтгүүлсэн

90%

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын гүйцэтгэлийг ХО ын санхүүжилтын журмын
дагуу хянан авч шалгаж хэвшүүлсэн.

90%

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв болон нийслэлийн байгууллагуудаас програмаар мөн
шуудангаар яам, агентлагуудаас ирсэн 2276 албан бичгийн Улаанбаатар хотын Ерөнхий
менежерт шилжүүлж бүртгэл хяналтын карт хэвлэн танилцуулсан. Эхний хагас жилд хариугүй
1119, хариутай 1157 албан бичиг ирсэн ба албан бичгийн хугацаанд нь 1695 хугацаа хэтэрч 287
хугацаа хэтэрч 8, шийдвэрлэх шатандаа 285 байна. Албан бичиг 97,24% шийдвэрлэлтийн
хувьтай байна.
Удирдлагын заалтын дагуу ЗСХ- 312, ИБХ 625, АДДХ 92, ХХҮХ 517, ТХХУХ 719 албан бичгийг
тухайн өдөрт нь бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн хэлтсийн дарга нарт гарын үсэг зуруулан
хүлээлгэн өгсөн.
“Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгон шалгаруулах журам" болон тусгай

90%

50%
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хариу өгөх
1. Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах
иргэдийг сонгон шалгаруулах журам" болон
тусгай нөхцөлтэйгээр хөлслүүлэх гэрээ,
батлан даалтын гэрээг шинэчлэн батлуулах
110. Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг
олголт.

111. Орон сууцны маргаантай хэрэгт
итгэмжлэлээр оролцох
1. Орон сууцтай холбоотой асуудлаар
итгэмжлэл гаргуулан шүүхэд тайбар гаргах,
шийдвэрийг удирдлагад мэдэгдэх

112.
Байгууллагын
архивт
нөхөн
бүрдүүлэлт хийх, ХХНЖ-ыг батлуулах.
1. 2016 онд үүсч хөтлөгдсөн хэргүүдийг
зохион байгуулалтын нэгжүүдээс татан авч,
архивт шилжүүлэх, нэгдсэн тоо мэдээг
гаргах
2. Данс, бүртгэлийг байгууллагын дэргэдэх
ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах

нөхцөлтэйгээр хөлслүүлэх гэрээг шинэчлэн боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын тамгын
газрын Хууль эрх зүйн хэлтсээс санал авч Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд
танилцуулан захирамжийн төслийн саналын хуудсыг аваад байна.
Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг шинээр авхаар хүсэлт гаргасан 3 иргэн, нэр шилжүүлэх
хүсэлт гаргасан 1 иргэнд мэдээлэл өгч бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг хувилж өгсөн.
Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг шинээр авхаар хүсэлт гаргасан 7 иргэний материал болон
тухайн иргэдэд Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг олгох тухай тушаалын төслийг Ерөнхий
менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны
06 дугаар сарын 15 өдрийн тушаал гарч уг тушаалын дагуу тухайн иргэдэд орон сууц эзэмших
эрхийн бичгийг бичиж гардуулахад бэлэн болгоод байна.
П.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох баримт гаргаж хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн төлөөлөгчөөр оролцсон. Шүүхээс хялбаршуулсан
журмаар хэргийг шийдвэрлэх зорилгоор талуудыг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авснаар 2 тал
эвлэрч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
Тэнгис-өргөө СӨХ-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр оролцож нотлох баримт тайлбар гаргасан. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр
албажиж ирээгүй байна.
Д.Баасанжавын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт тайлбар, нотлох баримт гаргаж хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчийн төлөөлөгчөөр оролцсон. Шүүхээс хялбаршуулсан
журмаар хэргийг шийдвэрлэх зорилгоор талуудыг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авснаар талууд
эвлэрч хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
1. ХХНЖ-ын дагуу үүсч хөтлөглдсөн, зохион байгуулалтын нэгжүүдээс нийт 832 боть хүлээн
авсан.
Цаасан суурьтай 796 боть баримтыг архивын байранд нүүлгэн шилжүүлж, байнга, түр, 70 жил
хадгалахаар ялган, он цагийн хязгаар, зохион байгуулалтын нэгж, баримтын нэр, агуулгаар
дараалуулан тавиурт байрлуулан бүртгэл хөтөлсөн.
Тусгай төрлийн /DVD,CD/ 36 баримтыг нягтлан шалгаж, Захирамжлалын цахим баримт Цахим
гэрэл зураг, Дуу авиа, Дүрс бичлэг, Ажилтан, албан хаагчдын тухайн онд хөтөлсөн цахим
баримт зэрэг төрлөөр ангилан зориулалтын уутанд хийж бүртгэл үйлдэхийн зэрэгцээ дараах
ажлууд хийгдсэн.
• Тусгай төрлийн баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс
байгууллагын лого, нэртэй зориулалтын цаасан уут 150 ширхэгийг хийх,
• Дүрс бичлэгийн баримтын агуулга, нэр төрөл болон үргэлжлэх хугацааг
тодруулах,
• Гэрэл зургийн баримтын агуулга, нэр төрөл, бичигдсэн схем, кадрын тоог
тодруулах гэх мэт.
Зохион байгуулалтын нэгж болох хэлтсүүдээс хүлээн авсан цаасан суурьтай 796 боть баримт,
тусгай төрлийн 36 баримтыг зохион байгуулалтын нэгж, байнга, 70 жил, түр хадгалах баримт,
тусгай төрлийн баримт гэх зэргээр ангилан тус тус бүртгэл үйлдсэн.

90%

90%

70%
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113. Архивын хадгаламжийн нэгжийг
зохих журмын дагуу цахим хэлбэрт
оруулах
1. Захирамжлалын баримт бичиг болох
2015 оны А/Б тушаалуудыг скайнердаж,
баримтын он цагийн хязгаар болон агуулгыг
шивж архивын цахим програмд оруулах,
114. Архивын байнгын баримтыг төрийн
архивт шилжүүлэх
Байнга болон түр хадгалах баримтад эрдэм
шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх,
Байнгын
баримтыг
төрийн
архивт
шилжүүлэх

2. 2016 оны ХХНШ-ын дагуу байнга, түр, тусгай төрлийн 832 баримт хүлээж авсаныг ББНШК-ын
хурлаар оруулахаар төлөвлөж байна.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А-178, Б-93 буюу нийт 271 тушаалыг
скайнердаж, баримтын нэр, агуулга, он цагийн хязгаарыг архивын цахим програмд шивж
оруулсан.

100%

Архивын цахим програмд бүртгэгдсэн захирамжлалын баримтад нягтлан шалгалт хийсэн
ажлын мэдээ, тайланг Нийлэлийн архивын газарт илгээж, танилцуулсан.
Байнга хадгалах баримтын данс, 70 жил, түр хадгалах баримтын бүртгэлийг нягтлан шалгаж, эх
баримттай тулгах, баримтад эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх, хугацаанаас
хоцорч нөхөн бүрдүүлэлт хийгдсэн архивын баримтыг данс бүртгэлд нэмж оруулах, цэгцлэх
ажлууд дараах байдлаар хийгдсэн бөгөөд 97 хувийн үзүүлэлттэй байна.
• Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 1995-2015 оны үндсэн үйл ажиллагааны
чиглэлээр гаргасан А/тушаалыг нягтлан шалгаж, 2008-2015 оны 43 тушаалын хавсралт
дутуу зөрчилтэй байгааг илрүүлж, тухайн тушаалыг боловсруулсан зохион
байгуулалтын нэгж болох хэлтсүүдэд мэдэгдэж, эрэл хайгуул хийснээр 21 тушаалын
хавсралтыг нөхөн бүрдүүлж, эх баримтад хавсаргасан.
• Ахлах нягтлан бодогч Д.Булганаас 2010-2016 оны Ногоон баййгууламжийн сан, Хог
хаягдлын үйлчилгээний сан, Хот тохижилтын зардал, Нөөцийн махны борлуулалтын
санхүүгийн харилцахын баримт хүлээн авч, байнга, түр, 70 жилээр ялган /нийт 56 боть/
үдэж хавтаслан, дугаарлаж, нүүр бичилт хийж тус бүр хэрэг бүрдүүлж, бүртгэлд
оруулсан.
• Байнга хадгалах 2002-2015 оны хуудасны тоо хэтэрсэн 28 баримтыг задалж цэгцлэн,
техник боловсруулалт хийсэн.
• Ашиглалтын болон баталгааны хуудас хийгээгүй үдсэн 56 баримтад ашиглалт,
баталгааны хуудсыг нөхөн оруулсан.
• Он цагийн хязгаар тодорхой бус 82 баримтын хугацааг тодруулж, бүртгэлд шивсэн.
• 70 жил хадгалах баримт бичиг болох 2002-2009 оны цалингийн цэс 9 боть/-д нягтлан
бодогчийн гарын үсэг бүрдэл дутуу байсныг илрүүлж, тухайн үед хариуцан ажиллаж
байсан ахлах нягтлан бодогч Б.Цэрмаагаар нөхөн гарын үсэг зуруулсан.
• Баримтын нүүр хэсэгт тавьдаг хадгаламжийн нэгжийн данс бүртгэл, тухайн баримтын
үүсч хөтлөгдсөн болон хадгалах хугацааны тэмдэг, дардасыг байнга хадгалах 720
баримтад дарж дуусгасан.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хорооллын ажлын албадын байнга хадгалах баримтыг
НАГ-т шилжүүлэх үед дээрх албадын 2016 оны санхүүгийн баримтад Аудитын шалгалт хийгдэж
байсан. 2017 оны 5 дугаар сард дээрх албадын нягтлан бодогч Отгонбаатараас 2016 оны
санхүүгийн 65 боть баримтыг хүлээн авч, нягтлан шалгаж, үдэж хавтаслах, хуудас дугаарлах,
нүүр бичилт хийх зэрэг ажлууд хийж, хэрэг бүрдүүлэн Нийслэлийн Архивын газарт шилжүүлэн

100%
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115. Албан хэрэг хөтлөлт, архивлын үйл
ажиллагаанд тоон технологи нэвтрүүлэх
нэгдсэн системд мэдээлэл оруулах
НАГ-аас хэрэгжүүлж буй төрийн архивын
онлайн
мэдээллийн
нэгдсэн
санд
байгууллагын архивын талаарх мэдээллийг
шивж оруулах

116. Өгсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох
газар, хэлтэс, ажилтнуудад хүргэн,
мэдээллээр хангах, иргэдийн санал
хүсэлтийг холбогдох албан тушаалтанд
уламжлах
Албаны даргын танилцсан хугацаатай
болон эргэн танилцуулах үүрэг өгсөн албан
тоотуудыг тусад нь бүртгэн биелэлтэнд нь
хяналт тавих
117. Ерөнхий менежерийн
цагийн
менежментийг боловсронгуй болгох
Гадны байгууллага, иргэдтэй уулзах, хүлээн
авах цагийн хуваарийг гаргаж батлуулж,
уулзалтын тэмдэглэл тухай бүрт хөтлөх
118. Мэдээ тайланг нэгтгэх
Албаны
2017
оны
худалдан
авах
ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэх, шилэн
дансанд байршуулах

119.
Захирагчийн
ажлын
албаны
улирлын тайлан болон жилийн эцсийн

тухайн нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг дуусгасан.
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай”
А/452 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны "Архивын сан хөмрөгт нөхөн
бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журмыг батлах тухай" А/177 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн
дагуу:
• ArchiveEdoc цахим програмд бүртгэгдсэн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
1995-2015 оны үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан А-2464, боловсон хүчний
чиглэлээр гаргасан Б-1158 тушаал /Нийт 3622 захирамжлалын баримт бичиг буюу
тушаал/-ын үг үсгийн алдаа, утга, агуулга, цахим эх хувь зөв оруулсан эсэхэд нягтлан
шалгалт хийж, гарсан алдаа дутагдлыг тухай бүрд нь засварлан тэмдэглэл хөтөлсөн.
Мөн 1997 оны Б/01-55 тушаалыг шивж оруулаагүй орхигдуулсан явдлыг илрүүлж, нөхөн
оруулсан.
Нийслэлийн архивын газрын www.tailan.ub.gov.mn цахим хуудсанд тус албаны архивын сан
хөмрөгт хадгалагдаж буй баримтын хадгалалт хамгаалалт, тоон нэгдсэн мэдээг шивж, оруулан
тайлант хугацаанд нь илгээж, танилцуулсан.

100%

ХЕМ хэлтсүүдэд эргэн танилцуулахаар цохсон бичгүүдэд Шуурхай ажил хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн өдөр тутам хяналт тавин ирсэн бичгийн дэвтэр хөтлөн ажиллаж байна. Бүх
хэлтсүүд танилцуулах бичгүүддээ анхаарч 14 хоногоор эргэн хяналт тавихад 85%-аас дээш
хувийг танилцуулж хэвшсэн байна. Үлдсэн 15 орчим хувь бичгүүд нь судлах цаг хугацаа
шаардлагатай бичгүүд хэмээн тайлбарлаж байна. Хамгийн их эргэн танилцуулах бичиг ТХХУХт байдаг ба өдөр бүр яаралтай танилцуул гэсэн бичгүүдэд хяналт тавин шаардлага тавьж
байна.

90%

ХЕМ эхний хагас жилийн байдлаар нийт 17 удаагийн гадаадын зочид төлөөлөгчидтэй уулзалт
хийсэн бөгөөд уулзалтыг тэмдэглэлийг хөтлөн, цаасаар болон цахим хэлбэрээр мэдээллийн
сан үүсгэн ажиллалаа. Уулзсан уулзалт бүр хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хийгдсэн ба
уулзалтуудаас үр дүнгээ өгч эхэлсэн Туркийн ТИКА байгууллага, Азийн хөгжлийн банкны
газрын гүний дулааны төслийг 79 дүгээр сургууль дээр хэрэгжүүлж эхэлсэн зэрэг үр дүнгээ өгч
байна.
Албаны www.ubservice.mn- сайтаас Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ХЕМ-ийн тушаалуудыг
шүүн, хэрэгжилтийн талаар үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нараас мэдээлэл авсан.
Мөн 2017 оны 05,06 сард НЗД-ын захирамжаар эрх шилжин ирсэн ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр
үнэлгээний хороод байгуулагдан ажиллаж байна. Нийтийн бие засах газар барих үнэлгээний
хороо газар гэсэх үед буюу энэ 6 сардаа багтаан байршлаа тогтоох ажил хийгдэж байна.
Шилэн дансны тухай хууль болон Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
хуулийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны шилэн дансанд болон эрх зүйн
мэдээллийн нэгдсэн санд захиргааны шийдвэр, ашиг сонирхлын мэдэгдлийг тухай бүр
оруулсан
Хэлтсийн болон албаны 14 хоногийн мэдээ тайланг хугацаанд нь 11 удаа гаргаж НЗДТГ-т
хүргүүлэн ажиллалаа. Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн төлөвлөгөөг хэлтсийн даргаар, Албаны
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90%
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тайланг бэлтгэх
Албаны болон хэлтсийн 14 хоногийн
төлөвлөгөө, биелэлтийг нэгтгэн холбогдох
газарт хүргүүлэх

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ХЕМ-ээр батлуулсан ажиллаж байна. 14 хоногт дунджаар 60-70
ажил төлөвлөж биелэлтийг 7, 14 хоногоор нэгтгэн ажиллаж байна. Биелэлтийн дундаж 85-95
хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжлээ.

120. Албаны тасралтгүй байнгын үйл
ажиллагааг явуулах нөхцөл бололцоог
хангах
үүднэс
санхүүгийн
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулж,
жил
улирлын тайлан тэнцэл, мэдээ судалгааг
гаргаж тайлагнах
1.
Байгууллагын
жигд,
тасралтгүй
ажиллагаа болон ажиллагсдын ажиллах
таатай нөхцлийг хангах зорилгоор техник,
тавилга хэрэгсэл, урсгал зардлаар хангаж,
материалд хяналт тавьж ажиллах
2.
Хариуцсан
дансдын
төсвийн
гүйцэтгэлийн болон нэмэлт дансдын сарын
мэдээг гаргах
3. НДШ, ХАОАТ тэмдэгтийн хураамжийн
орлогын тооцоог хийж, хяналт тавьж,
төсөвт орлогыг төвлөрүүлэх, дансны тайлан
гаргах, тайлагнах

1. Эхний хагас жилийн байдлаар Барилга 5ш нэр 138 850 075 төгрөгийн өртөгтэй, машин тоног
төхөөрөмж 232ш нэр төрлийн 238 821 559.3 төгрөгийн өртөгтэй, тавилга эд хогшил 320ш нэр
төрлийн 119 430 759,99 төгөргийн өртөгтэй бусад үндсэн хөрөнгийн 42ш нэр төрлийн 5 397 968
731 төгрөгийн өртөгтэй, программ хангамжийн 19 нэр төрлийн 57 383 902 төгрөгийн өртөгтэй,
Аж ахуйн хангамжийн материалын 127ш нэр төрлийн 16 591 211 төгрөгийн өртөгтэй, бичиг
хэргийн 18ш нэр төрлийн 2 186 076.5 төгрөгийн өртөгтэй, тусгай зориулалттай материалын 2
нэр төрлийн 3 128 510 төгрөгийн өртөг бүхий нийт хөрөнгүүдтэй байна.
Энэ оны 5-р сарын байдлаар принтерийн хоронд нийт 1 008 400 төгрөг гарсан, бичгийн цаасан
100 боодолыг шаардхаар олгоод байна, Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх мандат, Цаасан
өргөмжлөл, жааз гэх мэт хэвлэлд 1 020 000 төгрөг нийт бичиг хэргийн материалд 6 632 823
төгрөгийн зардал гарсан байна.Үүнд хүүхдийн баярын бэлэг, цагаан сарын арга хэмжээний
зардал, гэх мэт зардлууд орсон. Жижиг мөнгөн санг 1 удаа 800 000 төгрөгөөр авсан.
Хагас жилийн тооллого хийж, эд хөрөнгөө бүртгэлжүүлсэн бөгөөд актлах хөрөнгүүдийг дахин
нягтлан шалгаж ашиглагдах боломжгүй эвдэрч, гэмтсэн хугацаа дууссан нийт 38 нэр төрлийн
31 096 611.6 төгрөгийн өртөг бүхийн техник тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил акталхаар
өмчийн харилцааны газар бичиг хүргүүлэхэд бэлэн болсон.
Захирагчийн харьяа газруудад
ашиглагдах боломжтой техник тоног төхөөрөмжийг өмч
хамгаалах зөвлөлийн шийдвэрээр шилжүүлсэн. Үүнд Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар
ОНӨААТҮГ 3 117 442 төгрөгийн өртөгтэй техник тоног төхөөрөмж, Геодези Усны барилга
байгууламжын газар ОНӨААТҮГ 3 068 208 төгрөг бүхий эд хөрөнгө, техник тоног төхөөрөмж,
Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 4 284 575 төгрөгийн техник төхөөрөмж, тавилга эд хогшлийг
данснаас дансанд шилжүүлж бүртгэх талаар Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар бичиг
явуулж шийдвэрлүүлэх гэж байна.
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2. Хариуцсан УБ хот НААТҮЗардлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг сар бүрийн 2- нд хуулийн
хугацаанд гарган нэгтгүүлсэн

121. Бараа материал, кассын тайланг
үнэн зөв шуурхай гаргаж, холбогдох
газруудад баталгаажуулах
1 2015 оны бараа материалын тайлан,

3.ХАОАТ-н тайланг 12.01 маягтаар Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст улирал бүр шивж
илгээдэг.1-р улирлын байдлаар 13 хүний /овог нэр, регистр/ 3 195 143 төгрөгийн суутгалын дүн
тайланд тусгагдсан байна.
Албан хаагчдын 55 НДД, 55 ЭМД-д сар бүрийн цалингийн бичилт хийж сарын 15-ны дотор
байцаагаар баталгаажуулдаг.
1.
Нийт 5 удаа бараа материалын тайлан гаргасан бөгөөд сар болгон орлогоо авч хүн тус
бүрээр зарлагаа бүртгэж байна.
Энэ оны 5-р сарын байдлаар принтерийн хоронд нийт 1 008 400 төгрөг гарсан, бичгийн цаасан
100 боодолыг шаардхаар олгоод байна, Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх мандат, Цаасан

90%
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НДШ, ХАОАТ-г шивж, баталгаажуулах
2 Кассын болон материалын орлого,
зарлагын тайланг бүртгэлд тусгах
3 Хагас жил болон жилийн эцсээр үндсэн
хөрөнгө бараа материалын тооллого
явуулж хөрөнгө бүртгэлжүүлэх

122.
Албаны
мэргэжилтнүүдийн
мэдээллийн
технологи
ашиглах,
нөхцлийг
бүрдүүлэх,
ажлыг
автоматжуулах,
технологижуулах,
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах,
хэрэгцээтэй мэдээллийг иргэд, олон
нийтэд нээлттэй болгох, электрон архив,
түүхийг бүрдүүлэх, дотоод сүлжээний
хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
замаар нийслэл болон байгууллагын
зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл
ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
1. Захирагчийн ажлын албаны цахим
хуудас
/www.ubservice.mn;
www.manaikhoroo.mn/-ыг байнга шинэчлэх,
шинэ
мэдээллээр
хангах,
зохион
байгуулагдаж
байгаа
ажлуудыг
цаг
хугацаанд нь сурталчилах /Facebook, twitter
тогтмол ажиллуулах/
2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны дотоод үйл ажиллагааны хот
нийтийн аж ахуйн нэгдсэн мэдээллийн
сантай болох
123. Төрийн үйлчилгээг иргэд олон
нийтэд нээлттэй болгох.

өргөмжлөл, жааз гэх мэт хэвлэлд 1 020 000 төгрөг нийт бичиг хэргийн материалд 6 632 823
төгрөгийн зардал гарсан байна.Үүнд хүүхдийн баярын бэлэг, цагаан сарын арга хэмжээний
зардал, гэх мэт зардлууд орсон.
2. Жижиг мөнгөн санг 1 удаа 800 000 төгрөгөөр авсан.
3.
2017 оны 06 сарын 19 байдлаар Барилга 5ш нэр 138 850 075 төгрөгийн өртөгтэй,
машин тоног төхөөрөмж 232ш нэр төрлийн 238 821 559.3 төгрөгийн өртөгтэй, тавилга эд
хогшил 320ш нэр төрлийн 119 430 759,99 төгөргийн өртөгтэй бусад үндсэн хөрөнгийн 42ш нэр
төрлийн 5 397 968 731 төгрөгийн өртөгтэй, программ хангамжийн 19 нэр төрлийн 57 383 902
төгрөгийн өртөгтэй, Аж ахуйн хангамжийн материалын 127ш нэр төрлийн 16 591 211 төгрөгийн
өртөгтэй, бичиг хэргийн 18ш нэр төрлийн 2 186 076.5 төгрөгийн өртөгтэй, тусгай зориулалттай
материалын 2 нэр төрлийн 3 128 510 төгрөгийн өртөг бүхий нийт хөрөнгүүдтэй байна. Хагас
жилийн тооллого хийж, эд хөрөнгөө бүртгэлжүүлсэн бөгөөд актлах хөрөнгүүдийг дахин нягтлан
шалгаж ашиглагдах боломжгүй эвдэрч, гэмтсэн хугацаа дууссан нийт 38 нэр төрлийн 31 096
611.6 төгрөгийн өртөг бүхийн техник тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил акталхаар өмчийн
харилцааны газар бичиг хүргүүлэхэд бэлэн болсон.
1. Албаны цахим хуудасны баяжилтыг дараах байдлаар хийсэн.
•
Албаны үйл ажиллагаатай холбоотой 92 мэдээ,
•
Хууль эрх зүй цэс: Хотын ерөнхий менежерийн 79ш А тушаал оруулсан.
•
Тендер цэсэнд 2 урилга,
•
12 ш баннер хийж байршуулсан,
•
Үйлчилгээ цэсэнд: Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлийн бүрдүүлэх материал
•
Ил тод цэсэнд: Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлангийн 5 мэдээ,
•
Мониторинг цэсэнд: ҮАМХ-с 2017 онд 1.“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын
хариуцаж буй Нийтийн бие засах газар /City toilet/-ын ашиглалтын үйл ажиллагаанд явуулсан
хяналтын ажлын тухай гэх мэт 3 мэдээ оруулсан.
Албаны facebook хуудсыг 3474 like -тай байсныг мэдээллийг шинэчилж сурталчилан 4167 like тай болсон.
2. Тус ажлыг Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар 2 сарын 22 өдөр танилцуулан
дэмжигдсэн. Ажлын төлөвлөгөөний дагуу ТХХУХ -ийн мэргэжилтнүүд, Нийслэлийн төвийн 6
дүүргийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний мэргэжилтнүүдэд ArcGIS –н сургалт хийж холбогдох
мэргэжилтнүүдэд өөрийн шинээр хийсэн ашиглаж байсан shape файлуудыг өгсөн.

50%

1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга болон
хэлтсүүдэд ирсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг түргэн шуурхай дамжуулж, үзүүлж буй
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1. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд
инженерийн байгууламж, тохижилт, хог
хаягдал, хот нийтийн аж ахуйн чиглэл,
Ахмадын орон сууц, орон сууц эзэмших
эрхийн бичигтэй холбоотой асуудлаар
иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх,
мэдээллээр хангах, өргөдөл хүсэлтийг
хүлээн авч холбогдох хэлтэс, мэргэжилтэнд
хүргэх, шийдвэрлүүлэх, шийдвэрлэлтийн
явцад хяналт тавих
2. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн
мэдээг улирал тутам ХЕМ-ийн зөвлөлийн
хурлаар танилцуулга бэлтгэн оруулах

124.
Албаны
ахмадын
зөвлөлтэй
хамтарч ажиллах
6.1 Албаны ахмадуудтай холбоотой үйл
ажиллагааг зохион байгуулах, тусламж
дэмжлэг үзүүлэх
126. Албаны хэлтэс, харьяа газруудын
үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээ нь
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030, Улаанбаатар хотыг 2020
он
хүртэл
хөгжүүлэх
ерөнхий
төлөвлөгөөний
тодотгол,
2030
он
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, НЗД-ийн
мөрийн хөтөлбөр, НЭЗН-ийн зорилт,
хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол
шийдвэр
болон
ХЕМ-ийн
гаргасан
шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд хяналт
тавьж, эрсдэлд суурилсан дотоод аудит,
хяналт
шалгалтыг
бодлого,
төлөвлөлтийнхүрээнд явуулах, илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилгуулах ажлыг

үйлчилгээг боловсронгуй болгох талаар хэрэгжүүлж байгаа smartcity.mn програмд тусгагдсан
өөрчлөлтийг ЗАА-ны 4 НҮНТ-н ажилтнуудтай хамтран ажиллаж байна.
НҮНТөвийн ажилтнуудад ЗАА-ны ажлын чиг үүргийн танилцуулга хийсэн.
Захирагчийн ажлын албанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн
авч, хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлүүлэх, шийдвэрлэлтийн явц, асуудалд бүрэн
хариулт өгсөн эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай зөвлөгөө зөвлөмжийг иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад өгч ажиллалаа.
2017 оны 01 дүгээр сарын 01-наас 06 дугаар сарын 20-ны байдлаар Захирагчийн ажлын
албанд иргэд, ААН-ээс нийт 522 албан бичиг хүлээн авч танилцан холбогдох хэлтэс,
мэргэжилтэнд шилжүүлэв. Бичиг хэргийн edoc.mn програмд давхар бүртгүүлсэн.
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4
салбарт 2797 иргэнд зөвлөгөө өгч, 415 ААН-ийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн материалыг хүлээн
авсан.
Байгууллагад ирсэн нийт өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, үйлчилгээний хүсэлт
материалуудыг “Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн программ’’-д /smartcity.mn/ бүрэн хамруулж,
өргөдөл, хүсэлт, материалыг зорилтот хугацаанд бодитой шийдвэрлүүлэхэд анхаарч ажиллаж
байна. ЗААлбанд хамаарах ажлын хүрээнд утсаар 730 гаруй иргэд, байгууллагуудад зөвлөгөө,
мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлсэн.
2. Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд байнгын хяналт тавьж,
шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд оруулж,
танилцуулан үр дүнг тайлагнаж ажиллаж байна.
Сар шинийн баярыг тохиолдуулан албаны 30 ахмадыг 2017 оны 01 дүгээр сарын хүлээн авч,
хүндэтгэл үзүүлж, нийт 2210,0 төгрөг, сүүн сувилалд 600,0 төгрөг зарцуулсан.
Албаны нийт 30 ахмадаас 14 ахмадыг Манжуурт аялуулсан. Аялалыг Нью трейвел ХХК-тай
гэрээ байгуулж, холбогдох мэдээлэл, судалгаа, танилцуулга зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хангуулж,
аяллыг зохион байгуулсан.
Албанаас тэтгэвэрт гарсан 3 хүний тэтгэвэрийн тооцоог гаргаж, санхүүд өгсөн.
1. Албанаас 2017 онд албаны хэлтэс, харьяа газруудад явуулах "Дотоод хяналт шалгалтын
ажлын төлөвлөгөө" боловсруулж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж батлуулсан.
Алба, харьяа газрууд, болон мэргэжлийн албад буюу 55 гаруй байгууллагуудын хүрээнд 4
төрлийн 50 чиглэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, эхний хагас жилийн
байдлаар төлөвлөгдсөн ажлын хүрээнд хяналт явуулж, гүйцэтгэл үр дүнг ХЕМ-ийн зөвлөлийн
хурал болон ХЕМ-т илтгэх хуудсаар танилцуулж, ажлаа байгууллагын болон ulaanbaatar.mn
цахим хуудсаар сурталчилж, бүртгэлжүүлж ажилласан.
2. Батлагдсан “Дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө”-г цахим хуудсанд байршуулж,
харьяа газруудад сурталчилахын зэрэгцээ төлөвлөгөөнд тусгагдсан албаны хэлтэс, харьяа
газруудын дотоод үйл ажиллагаа болон албаны дэд бүтэц, хот нийтийн аж ахуй, хүнс худалдаа
үйлчилгээний дараах ажлуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Үүнд:
Албаны хэлтсүүдэд:
1.
2017 онд шинээр болон шинэчлэн батлуулахаар төлөвлөсөн эрх зүйн баримт
бичгүүдийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 2 удаа, удирдлагуудад 2
удаа мэдээлж, албан хаагчдад албаны дотоод сүлжээ, фэйсбүүк группээр тогтмол мэдээлж
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зохион байгуулна.
126.1 Албанаас 2017 онд албаны хэлтэс,
харьяа газруудад явуулах "Дотоод хяналт
шалгалтын ажлын төлөвлөгөө", "Дотоод
аудит хийх ажлын төлөвлөгөө", болон
календарчилсан хуваарь гаргаж батлуулах.
126.2 Батлагдсан дэд төлөвлөгөөний дагуу
хэлтэс, харьяа газруудад "Дотоод хяналт
шалгалт"-ыг
явуулж,
ажлын
мөрөөр
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,
тайлагнах, сурталчлах

ажилласан.
Харьяа газруудад:
1.
НЭЗН-ийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын
биелэлт
2.
Бодлогын зорилт болон тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлагналт
3.
Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт
4.
Дэд төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилт
5.
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт
6.
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт, баримт бичгийн стандартын
хэрэгжилт
7.
Тушаал, гэрээний баримтын боловсруулалт, бүртгэл дугаар олголт
8.
Мэдээллийн ил тод байдлын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
9.
Тендер, худалдан авалт, үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааны байдалд хяналт тавьж,
газар дээр нь заавар зөвлөгөө өгч ажилласан.
10.
Харьяа газруудын холбогдох мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн групп үүсгэж, мэдээлэл
солилцох, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр ЗСХ-тэй хамтран “Танхимын бус
сургалт”-аар 1 удаа, танхимын сургалт 1 удаа, нийт 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж, арга
зүйгээр хангаж, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, зөвлөмж, хүргүүлж ажилласан.
11.
Харьяа газруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1 дүгээр улирлын
байдлаар нэгтгэн авч, хяналт тавьсан ба хагас жилийн байдлаар ТШЗ нарын үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийг нэгтгэн авч, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ТШЗ нарыг үнэлэхэд санал боловсруулан
хүргүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.
Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр:
1.
Ногоон байгууламжийн гэрээт 71 ААНБ-аас түүвэрчилсэн хэлбэрээр 29 аж ахуйн нэгж
байгууллагын ажилд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ явуулж, ХЕМ-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын
14-ний өдрийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж, ажлын мөрөөр илтгэх хуудас гаргасан ба “Ажил
сайжруулах шаардлагатай” 4 байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулсан.
2.
ХЕМ-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/94 дүгээр
тушаалаар
байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж, “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-т хадгалагдаж байгаа
сандал, хогийн савнуудын хадгалалт ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, Дүүргүүдийн ЗДТГ-т
бүртгэлээр шилжүүлэх ажилд оролцсон.
3.
Зөрчилтэй зар сурталчилгааны байгууламжийг албадан буулгуулах ажлын чиглэлээр
байгуулсан 5 компанийн гэрээний хэрэгжилт, ажлын явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн үр
дүнг тооцож, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангасан. Мөн “Гадна сурталчилгааны байгууламжийн
түрээсийн гэрээ”-тэй, 4 байршлын “Гүүрэн гарц” дээр сурталчилгааны самбар байршуулдаг
“Асокин” ХХК-ний гэрээний хэрэгжилтэд НМХГ-тай хамтарсан үзлэг шалгалтыг 2 удаа явуулж,
илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулсан, мөн гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
4.
Гүүрэн гарцанд зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ
явуулж байсан аж, ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоох, гүүрэн гарцнуудын
өргөх байгууламжуудын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр холбогдох
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127. Албаны хэмжээнд хэрэгжиж буй
холбогдох хууль тогтоомж, албаны
дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтэнд
хяналт шалгалт явуулах
1. ХЕМ-ийн тушаал, ХЕМ-ийн зөвлөлийн

байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулсан.
5.
ХЕМ-ийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн баталсан удирдамж, чиглэлийн дагуу
гэрээт “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ, “Базалт нэгдэл” ХХК, “Мөнхбуян-Оргил” ХХК-ний
нохой муур устгалын үйл ажиллагаанд “Бид туслая” ТББ-тай хамтран хяналт шалгалт явуулж,
илтгэх хуудас гарган ХЕМ-ийг мэдээллээр хангасан. Уг ажлыг байгууллагын цахим хуудсаар
сурталчилсан.
6.
Нохой муурны устгалын ажлын мөрөөр Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт
ажиллаж, сэг зэмийг тоолж хүлээлцэж буй байдал болон устгалын ажилд хяналтыг хэрэгжүүлж,
илтгэх хуудас гарган илэрсэн алдаа дутагдлыг мэдээлж ажилласан.
7.
Зам, зам талбайн цэвэрлэгээ хариуцсан аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт
тавих удирдамж боловсруулж, хяналтын шалгалтын ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж
байна.
Дэд бүтцийн чиглэлээр:
1.
Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн
А/07 дугаар "Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хяналт шалгалтын ажлын хэсэг"-ийн тушаалын дагуу
нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт
хийсэн.
2.
ХЕМ-ийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалаар "Орон сууц
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ эрхэлж буй хувийн хэвшлийн байгууллагуудын бүтэц зохион
байгуулалт, тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан мэргэжлийн боловсон хүчин, дуудлага хүлээн авах,
барагдуулахтай холбогдсон үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал
боловсруулах ажлын хэсэг" байгуулагдан хяналт шалгалт хийсэн. Үзлэг шалгалтад хамрагдсан
хувийн хэвшлийн 67 байгууллагын шалгалтын тайлан болон нийтийн орон сууцны ашиглалтын
үйл ажиллагаатай шууд холбоотой “Иргэний тухай хууль“, “Барилгын тухай хууль”, “Орон
сууцны тухай хууль”, “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль”,
“Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн
дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль” зэрэг хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал
болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулан Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар танилцуулан саналыг Барилга, хот байгуулалтын
яаманд хүргүүлхэд саналаа тусгасан.
3.
ХЕМ-ийн 2017 оны А/42 дугаар тушаалаар нийтийн тээврийн чанар хүртээмжид хяналт
шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулагдан нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 21 аж ахуйн нэгж
байгууллага, гэрээт холбогдох байгууллагуудад батлагдсан удирдамж, чиглэлийн хүрээнд
хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг явуулсан ажлын мөрөөр илтгэх хуудас бичиж байна.
ХЕМ-ийн тушаал, зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу согтууруулах ундаагаар үйлчлэх,
худалдах “Тусгай зөвшөөрөл” олгох үйл ажиллагаа, “Ногоон байгууламжийг арчлах, нөхөн
сэргээх ажил гүйцэтгэх” гэрээ байгуулсан 8 компаний гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж,
илэрсэн алдаа дутагдалыг газар дээр нь болон хугацаатай үүрэг даалгавраар зөрчлийг
арилгуулж ажилласан. Үүнд:
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хурлын шийдвэр, баримт бичгийн стандарт,
албан хэрэг хөтлөлт болон өргөдөл
гомдлын
шийдвэрлэлтийн
холбогдох
заавар журмын хэрэгжилт,
тэдгээрт
ашиглаж
буй
програм
хангамжийн
ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, ХЕМийн зөвлөлийн хуралд танилцуулах.

127.2 ХЕМ-ийн үр дүнгийн гэрээний
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удаашралтай
хэрэгжиж байгаа, тасрах магадлалтай
ажлуудад тодорхой арга аргачлалаар
хяналт тавьж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд
танилцуулах
127.3 Дотоод журмын хэрэгжилт, цаг
ашиглалтын байдалд ЗСХ-тэй хамтарч
хяналт
тавьж
ажиллах,
ХЕМ-ийг
мэдээллээр хангах.

127.4 Үнэлгээний хороодын нарийн бичгийн
дарга нарын худалдан авах ажиллагааны
цахим системийн хөтлөлт, холбогдох хууль,
журмын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт
явуулах, холбогдох арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх

127.5 Албанаас иргэд, үйлчлүүлэгчдээс
ирсэн гомдол санал, ХЕМ-тэй хийсэн

1. БЗД-ийн Ургах наран хорооллын урд талын төмөр замаас Эмээлт хүртэлх төмөр зам
дагуу хайлаас, улиас тарьсан 8 компанийн усалгаа, арчлалтын байдалд 2 өдөр хяналт
тавьж, үзлэг явуулсан. Илэрсэн алдаа дутагдал болон шийдвэрлэх шаардлагатай
асуудлуудыг холбогдох албан хаагчидад нь тухай бүр мэдээлж арга хэмжээ авхуулсан.
2. ХЕМ-ийн тушаалаар согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон,
түдгэлзүүлсэн, сунгалт хийсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тушаалаар өгсөн үүрэг
даалгаврын хэрэгжилтэд түүвэрчилсэн байдлаар БЗД, БГД, ЧД-ийн 15 байгууллагад
газар дээр нь хяналтыг хэрэгжүүлж, илэрсэн 5 төрлийн алдаа дутагдалд хугацаатай
үүрэг даалгавар өгч, зөрчлийг арилгуулж ажилласан.
б). Албаны хэлтсүүдэд явуулах “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ”-ний ажлын удирдамж
боловсруулсан боловч цаг үеийн чанартай ажлын шаардлагаар түр хойшлуулсан. /ХЕМ-ийн
чиглэлээр/ Хэлтсийн албан хаагчдын албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамжын ашиглалт,
хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, хугацаа хоцроож шийдвэрлэсэн албан бичгийн мэдээнд дүн
шинжилгээ хийж, ЗСХ-т танилцуулсан.
а).ХЕМ-ийн үр дүнгийн гэрээний 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан нийслэлийн эдийн засаг
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан нийт 132 ажлын гүйцэтгэлд хяналшинжилгээ хийж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хагас жилийн байдлаар 1 удаа танилцуулга
бэлтгэж хэлэлцүүлсэн.
б).Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээг хэлтсүүдэд мэдээлж ажиллахаар
бэлтгэж байна.
а) Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилт албан хаагчдын цаг ашиглалтын байдалд хяналт,
мониторинг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Цаг үеийн чанартайгаар төлөвлөгөөт бус
хяналт, шалгалтын ажлууд хийгдсэнтэй холбогдуулан ХЕМ-ээс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу
албаны хэмжээнд хэрэгжүүлэх дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлуудыг III, IV дүгээр
улиралд хэрэгжүүлэхээр хойшлуулсан.
б) Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаварын
хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай засвар өөрчлөлтүүдийг оруулж ажилласан.
а).УБ хотын Захирагчийн ажлын албаны http://ubservice.ub.gov.mn/ сайтад тендерийн үйл
ажиллагааны мэдээллийг байршуулсан ба албаны 2017 онд шилэн дансны цахим хуудсанд
мэдээлэл байршуулсан эсэхэд хяналт тавьж ажилласан./2017.01.01-2017.04.30/
б).Гэрээний хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэж байгаа байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд түүвэрчилсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ явуулсан.
в).Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажилд дүн шинжилгээ хийж, 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ны
өдөр ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Шилэн дансны илтгэх хуудас гаргаж,
шаардлагатай засвар өөрчлөлтүүдийг хийлгүүлсэн.
г).ХЕМ-ийн 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/85 дугаар тушаалын 1 дүгээр
хавсралтаар батлагдсан үнэлгээний хороонд хуваарьлагдсан, орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжигдэх 25 ажлын явцын мэдээ, тайланг журмын дагуу тайлагнаж,
шилэн дансанд оруулсан.
а).Тайлант хугацаанд хэлтэст цохогдож ирсэн иргэн, ААНБ-ын 15 өргөдөл гомдлыг хуулийн
хугацаанд хянан шийдвэрлэсэн. Асуудлуудыг газар дээр нь очиж үзэж нягтлах, холбогдох
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уулзалтын мөрөөр холбогдох хяналт,
мониторингийг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай
тохиолдолд
хяналт
шалгалт
зохион
байгуулах.
127.6 Албанд 2016 онд нийслэлийн төсөв,
хөрөнгө оруулалт, байгууллагын төсвөөс
хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл, барьцаа
хөрөнгө чөлөөлөхөөр ирүүлсэн хүсэлтийн
дагуу ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж,
шаардлагатай
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэх.

127.7 Албанд 2017 онд нийслэлийн төсөв,
хөрөнгө оруулалт, байгууллагын төсвөөс
хэрэгжүүлэх ажлын төсвийн
төлөвлөлт,
гэрээний төсөл, техникийн тодорхойлолтын
боловсруулалтын байдалд түүвэрчилсэн
хэлбэрээр хяналт тавьж, удирдлагыг
мэдээллээр хангах, шаардлагатай арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

128. Харьяа газруудын үйл ажиллагаанд
аудит, дотоод хяналт явуулна.
128.1 Харьяа газрын Төсвийн шууд
захирагч нарыг ТЕЗ болон ХЕМ-тэй үр
дүнгийн гурван талт гэрээ байгуулах ажилд
хяналт тавих.
128.2 Харьяа газруудын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд
улирал
тутамд хяналт
мониторинг
хийж,
шаардлагатай
тохиолдолд ажлын байранд үзлэг шалгалт

мэргэжлийн чиг үүргийг байгууллагуудыг татан оролцуулах, тэдгээрийн дүгнэлт шийдвэрийг
харгалзах зэргээр асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан.
a) Тайлант хугацаанд 2016 оны нийслэлийн төсөв, хөрөнгө оруулалт, байгууллагын төсвөөс
хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл, барьцаа хөрөнгө чөлөөлүүлэх хүсэлт ирээгүй.
б) Хот тохижилтын зардлаар санхүүжигдэн хийгдэж буй 2017 оны тохижилт, ногоон
байгууламжийн ажлын явцад хяналт тавих, ажлыг актаар хүлээж авах ажлын хэсгийн
тушаалын төсөл боловсруулж, ХЕМ-ийн 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/71 дүгээр
тушаалаар батлуулсан.
Хэлтсийн даргаар ахлуулсан, Дотоод хяналтын мэргэжилтэн нарийн бичгийн даргаар
ажилласан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг ажиллуулж, тайлангийн хугацаанд ажлын
гүйцэтгэл дуусч, албан хүсэлт ирүүлсэн 12 ажлыг газар дээр үзэж шалган 9 ажлыг актаар
хүлээж аваад байна.
в) 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар баталсан
нийт 3 ажлын хэсэгт томилогдон, ажлыг шалган, илтгэх хуудсаар үүрэг чиглэл өгч ажилласан.
г) Ногоон байгууламжийн ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэж буй 45 ААНБ-ын ажлын гүйцэтгэлд хяналт
тавьж, санхүүжилтийг олгох эсэх асуудалд санал дүгнэлт гаргаж, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангаж
ажилласан.
а) ХЕМ-ийн 2017 онд баталсан “Гэрээний хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэж
байгаа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд түүвэрчилсэн хяналт-шинжилгээ явуулах тухай”
ажлын удирдамж боловсруулан батлуулж, чиглэлийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албатай гэрээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 2017 оны 05 дүгээр сарын 24ний өдрөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд хяналт шинжилгээний ажлыг
явуулсан.
б) Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүгнэлтийг илтгэх хуудсаар гаргаж, ХЕМ-ийн 2017 оны 06
дугаар сарын 09-ны өдрийн зөвлөлийн хурлаар танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний санал, зөвлөмж боловсруулж илтгэх хуудсаар гаргасан. Илтгэх хуудаст эрх зүйн
орчныг сайжруулах стандарт, норматив арга зүйн баримт бичигтэй болох, технологи горимыг
мөрдүүлэх зэрэг бодлого зохицуулалтын асуудлаар 8, хөндлөнгийн хяналтын ТББ-уудад 5,
гэрээт байгууллагуудад 6 чиглэлээр зөвлөмж чиглэл гаргаж, илтгэх хуудсаар хүргүүлсэн.
Харьяа 11 газрын Төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээний төсөл, 2017 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хянаж /Саналын хуудсаар/, мэргэжлийн чиг үүргийн
хэлтсүүдийн саналыг тусгуулж, ХЕМ-ээр төлөвлөгөөг хянаж албажуулах, санал өгөх ажлыг
зохион байгуулсан.

100%

а). Харьяа газруудын төсвийн шууд захирагч нарын ҮДГ-ний 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтийн
явцад байгууллага дээр нь шалгаж, хэрэгжилт удааширалттай болон тасрах магадлалтай
ажлуудын талаар ТШЗ нарт мэдээлж, ажил эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авсан.
б). Харьяа газрын ТШЗ нарын үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн авч, үйл
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явуулах, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт
өгөх,

128.6 2016 онд харьяа газруудад явуулсан
өмч хөрөнгийн үзлэг тооллогын мөрөөр
илэрсэн зөрчил дутагдлуудын хэрэгжилтэд
хяналт тавьж, шаардагатай тохиолдолд
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтарч
шалгалт явуулах.

128.7 Алба, харьяа газруудын үйл
ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль
тогтоомж,
дүрэм
журмын
"Цахим
мэдээллийн
сан"-д
баяжилт
хийх,
ашиглалтад тогтмолжуулах.
128.8 Харьяа газруудын үйл ажиллагаанд
явуулсан хяналт шалгалтын ажил, тэдгээрт
хийгдсэн дүн шинжилгээ, дотоод аудит,
дотоод хяналт шалгалт явуулах асуудлаар
сургалт, арга зүйн ажлыг зохион байгуулах

128.9 Харьяа газруудын төсөв, хөрөнгө
оруулалт, урсгал төсвөөр хийгдсэн ажил,
өмч
хөрөнгийн
бүртгэл,
хадгалалт,
хамгаалалт, ашиглалт, өмчлөлийн үйл
ажиллагаанд
хяналт
тавих,
үйл
ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх

ажиллагаанд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч, ХЕМ-ээс нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын Захирагчаас ТЕЗ нарыг үнэлэх үнэлгээнд санал тусгуулахаар ажиллаж байна.
в). Харьяа газруудаас НЭЗН-ийг 2017 онд хөгжүүлэхээр үндсэн чиглэлд шинээр болон
шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр тусгагдсан эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцын
мэдээллийг нэгтгэж, НЗДТГ-т тайлагнасан. Үүнд: ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-аас нийслэлийн эдийн
засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах
газруудын хэрэглэгчдэд үйлчлэгч төвүүдэд мөрдөгдөх төлбөртэй үйлчилгээний үнэ тариф
тогтоо журам”-ын ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж ажиллалаа.
а).2016 онд харьяа газруудад явуулсан өмч хөрөнгийн үзлэг тооллогын мөрөөр илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг
зохион байгуулж, “Хянан зааварлах зөвлөн туслах ажил”-ын удирдамжид тусган дараах
чиглэлээр хяналт хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
1. Санхүүгийн зарим үйл ажиллагаа, шилэн данс, санхүүгийн болон нягтлан бодох
бүртгэлийн зарим үйл ажиллагаа,
2. 2016 онд явуулсан өмч хөрөнгийн үзлэг тооллогын мөрөөр өгсөн 30 зөвлөмжийн
хэрэгжилт
3. НЗД-ын удирдамж, чиглэлийн дагуу явагдсан “Шалган зааварлах” ажлын мөрөөр
өгөгдсөн санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 48 зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүн.
Дээрх ажлын мөрөөр 74 асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэхээр төсөл боловсруулсан.
Алба, харьяа газруудын хэмжээнд дагаж мөрдөгдөж байгаа дүрэм журам, газруудын дүрмээр
ажлын цахим мэдээллийн бааз үүсгэсэн ба тэдгээрт баяжилт өөрчлөлт хийж байна.

а). Харьяа газруудын үйл ажиллагаа, тайлан мэдээний чанарт дүн шинжилгээ хийж 3 удаагийн
сургалт зохион байгуулсан.
1. 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-08-ны өдрүүдэд “Танхимын сургалт”-ыг холбогдох 26
албан хаагчидад “Тайлан мэдээ гаргах арга зүй” сэдвээр зохион байгуулж, тус
сургалтын зохион байгуулалтын арга хэмжээнд оролцсон.
2. 2017 оны 05 дугаар сард ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөн, тайлан мэдээ ирүүлдэг албан
хаагчидад “Мэдээлэл солилцоо, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах нь” сэдвээр 1
удаагийн танхимын сургалтуудыг тус тус зохион байгуулсан.
3. Цаашид албаны хэмжээнд “Шилэн дансны хөтлөлт”, “Баримт бичгийн стандарт” сэдвээр
сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.
а).Харьяа газруудад явуулсан “Хянан-зааварлах зөвлөн туслах” ажлын хүрээнд
2016
нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр болон байгууллагын урсгал төсвөөр худалдан авсан бараа
ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж, 2017 онд худалдан авахаар
төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилтэд явцын хяналтыг хэрэгжүүлж нийт 17 тендерийн баримт
бичгийн бүрдэлд зөвлөмж чиглэл өгч ажилласан.
б). Харьяа газруудаас төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа гаргасан
нийтлэг алдаа дутагдлуудыг тухай бүр арилгуулсан. Тухайлбал: Хэсэгчилсэн инженерийн
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129. Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр
хийгдэж буй ажилд дотоод хяналт
явуулна.
129.1 Гадна зар сурталчилгааны болон аж
ахуйн
нэгж
байгууллагын
хаягийн
байгууламжид тавигдах шаардлага буюу
НИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан журмын
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт,
дүгнэлт өгөх.

129.2 Төвлөрсөн хогийн цэгийн хөрсөөр
дарж булах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

129.3 Эзэнгүй нохой, муурны устгалын үйл
ажиллагаанд
нийтээр
дагаж
мөрдөх
журмын
хэрэгжилтэд
хяналт
тавих
/шаардлагатай
тохиолдолд
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтрах/,
гэрээт
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт
шалгалт явуулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх,
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас 2016 онд зарласан 7 тендерийн баримт бичгийг
шалгарсан болон шалгараагүй тендерүүдээр нь ангилан ялгуулж, шалгарсан тендерийн баримт
бичгүүдийг хадгалах хугацааг зааж, нэгж бүрдүүлүүлсэн. Улаанбаатар зам засвар арчлалтын
газар ОНӨААТҮГ-аас 2016 онд зарлаж, шалгарсан тендерүүдийг түр хадгалах баримтууд,
гэрээтэй хамт баримт бүрдүүлсэн байсныг тендерийн баримт бичгийн бүрдлийн дагуу зөв
бүрдүүлж, архивлуулсан.
a). Дотоод хяналтын дэд төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн
хүрээнд ТХХУХ-тэй хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 25, 26-ны өдөр зөрчилтэй самбар
буулгах гэрээт байгууллагуудын ажлын хэрэгжилтэд хяналт хэрэгжүүлж, гүйцэтгэл үр дүнг ХЕМт биечлэн танилцуулсан. Үүнд:
• Уран хүч, Алтан алим, Био тех хаус, Нүнжиг, Сипи медиа ХХК-нуудын үйл ажиллагаатай
газар дээр нь үзлэг шалгалт хийсэн. Эдгээр байгууллагууд холбогдох журам, тогтоол,
шийдвэрийг зөрчсөн, гэрээ төлбөрийн зөрчилтэй 70 ширхэг тулгуурт сурталчилгааны
байгууламж, зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 185 ширхэг хаяг, мэдээллийн байгууламжийг
буулгасан байгаа талаар мэдээлж, уг ажлын мөрөөр илтгэх хуудас гаргасан.
б). НМХГ-тай хамтран “Асокин” ХХК-ны үйл ажиллагаанд 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр
гүүрэн гарцад байрлуулсан рекламны самбарын ашиглалтанд хяналт шалгалт явуулж, илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилгах чиглэлээр хугацаатай үүрэг өгч, улмаар гэрээ цуцлах асуудлаар
ХЕМ-ийн албан мэдэгдэл хүргүүлээд байна.
a). Дотоод хяналтын дэд төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн
хүрээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 14, 26-ны өдрүүдэд “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын
төвлөрсөн хогийн цэгийн хог хаягдлыг хөрсөөр дарж булах, хучих /ландфил технологи/ үйл
ажиллагаанд хяналтын ажлыг хэрэгжүүлсэн. Ажлын хүрээнд ашиглагдаж буй технологи,
ажиллах хүч, техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, талбайн хүрэлцээ бэлэн байдал, хог
хаягдлыг хүлээн авах үеийн хэмжилт, булах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж, хог
хаягдлын хэмжих программаас боловсруулагдан гарч байгаа жингийн мэдээллийг баримттай
тулгах зэрэг хяналтыг хэрэгжүүлэн, цаашид анхаарах тулгарч буй асуудлын талаар зөвлөмж,
чиглэл өгч ажилласан.
б). Гэрээт Хан судар ХХК нь ариутгалын ажилд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн олон улсад
зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлийн хяналтын дүгнэлттэй бодисыг хэрэглэж, зориулалтын шүршигч
аппаратаар нийт 310,000 м2 буюу 31 га ландфилийн талбай, 945 м.кв бүртгэлийн байр, гражийг
ариутгасан байна.
Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн баталсан удирдамжийн
дагуу гэрээт “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ, “Базалт нэгдэл” ХХК, “Мөнхбуян-Оргил” ХХКний нохой муур устгалын үйл ажиллагаанд “Бид туслая” ТББ-тай хамтран хяналт шалгалт
явуулж, ажлын гүйцэтэл үр дүнг илтгэх хуудсаар ХЕМ-т танилцуулсан.
Тухайлбал: Хотын төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд
яваа харгалзах эзэнгүй золбин нохой, муурын устгалыг нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр
иргэд, ААНБ-ын дуудлага захиалга, өргөдөл гомдлыг барагдуулан ажиллаж байна. Өдөрт
дунджаар 160-210 орчим золбин нохой, муурийн устгалыг хийж гүйцэтгэж байна. Устгасан сэг,
зэмийг Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт өдөр бүр дарж булж устгаж байна. 2017 оны
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129.4 Зам, зам талбайн цэвэрлэгээ
хариуцсан аж ахуй нэгжүүдийн үйл
ажиллагаанд хяналт тавих, батлагдсан
удирдамж, чиглэлийн дагуу хяналт шалгалт
явуулах, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангах,
шаардлагатай
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэх.

129.6 Нийслэлийн төсвөөр худалдан авч
буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн
бүртгэл,
ашиглалт,
хадгалалт
хамгаалалтын үйл ажиллагаанд батлагдсан
удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт болон
төлөвлөгөөт бус байдлаар үзлэг, хяналт
шалгалт явуулах. /усан оргилуур, сандал,
хогийн сав, хөшөө баримал болон бусад/

129.7
Хариуцсан
чиглэлийн
харьяа
байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын
төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтэд хяналт
тавьж,
шаардлагатай
тохиолдолд
хамтарсан
үзлэг
шалгалт
явуулах,
тайлагнах.

эхний хагас жилийн байдлаар 40814 ширхэг золбин нохой устгасан байна.
a).Зам, зам талбайн цэвэрлэгээ хариуцсан аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
удирдамж боловсруулагдах шатанд явж байна.
б).Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ны А/4 дүгээр тушаалаар
батлагдсан “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний хуваарийн дагуу нийт тайлант хугацаанд 4 удаа их
цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, авто болон явган зам, талбай, гэр
хороолол, орон сууцны хороолол доторх, аж ахуйн нэгж байгууллагын орчны цэвэрлэгээг
хийсэн байдал, НИТХТ-ийн 61, 63-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангасан байдал, дүүргүүдийн
цэвэрлэгээний гүйцэтгэлд тус тус хяналт тавьж ажилласан.
в).ХЕМ-ийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалаар батлагдсан
“Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд ил байрлах өнгө үзэмжгүй, газрын эзэмшил олгогдсон
боловч ашиглахгүй байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хашааг цэгцлэх, цэвэрлэгээ
хийлгэх”, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах ажлын хэсэгт томилогдож, 6
дүүргээс тодорхой үзүүлэлт аргачлалаар судалгаа авч нэгтгэсэн.
г).2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах далан суваг,
эзэнгүй хашаа, хогийн цэгүүд, үүсмэл хогийн цэгүүдэд шалгалт явуулж танилцуулга бэлтгэж,
ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлыг өргөтгөсөн байдлаар хийж Дүүргүүдийн тамгын газрын дарга нар,
харьяа байгууллагын дарга нарт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг тооцон
ажилласан.
a). ХЕМ-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан
ажлын хэсэгт томилогдож, “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-т хадгалагдаж байгаа сандал,
хогийн савнуудын хадгалалт ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, нийт 723 ширхэг сандал, 415
ширхэг хогийн савыг Дүүргүүдийн ЗДТГ-т бүртгэлээр шилжүүлэх ажилд оролцсон.
б).
Хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу “Хот тохижилтын газар”
ОНӨААТҮГ-ын хариуцаж буй 19 нийтийн бие засах газрын ашиглалтын үйл ажиллагаанд
хяналт шалгалт явуулж, Сити тойлетын ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний саналыг 2 хувилбараар боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн
ээлжит 19 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлсэн. Хурлын тэмдэглэлийн төсөл боловсруулж, хурлаас
гарсан шийдвэрийн дагуу менежментийн гэрээгээр ажиллуулах асуудлыг НӨХГ-т үүрэгжүүлэн,
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
в). Сити тойлетын хяналт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар танилцуулга, илтгэх
хуудас, PPT файл бэлтгэж, ХЕМ-т танилцуулж, уг асуудлыг байгууллагын www.ubservice.gov.mn
цахим хуудсаар сурталчилж ажилласан.
а).Харьяа 11 газарт хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд
хяналт тавих удирдамж боловсруулан батлуулж, удирдамжийн дагуу дүрмээр хүлээсэн үүрэг
болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд байгууллага бүрт 4 дүгээр сард хяналт тавин, газар дээр
нь заавар, зөвлөмж өгч ажилласан.
б).Харьяа 11 газрын дотооддоо явуулах “Дотоод хяналт шалгалтын 2017 оны ажлын
төлөвлөгөө”-г хянаж, захиргааны дотоод хяналт болон дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд
хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн хэлтсүүдээс санал авч, зайлшгүй тусгах шаардлагатай
ажлуудыг тусгаж, дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх арга хэмжээ авсан.
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130. Үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээ,
хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хяналт
тавьж, холбогдох арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх
130.2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам
талбайн гэрэлтүүлгийн асалт, засвар,
ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт
шалгалт хийх, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангах,
шаардлагатай
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэх.
130.3 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл
ажиллагаанд ИБХ-тэй хамтран хяналт
шалгалт явуулах,цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт
боловсруулах.
130.4 Хувийн орон сууцны конторуудын үйл
ажиллагаанд ИБХ-тэй хамтран хяналт
шалгалт хийх, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангах,
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
талаар санал дүгнэлт боловсруулах.

130.5
Төлбөртэй
зогсоолын
үйл
ажиллагаанд шинэчлэн батлагдсан журмын
хүрээнд холбогдох байгууллага, хэлтэстэй
хамтарч
шалгалт
явуулах,
журмын
хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдлагуудыг
мэдээллээр хангах.

Захиргааны дотоод хяналтын болон дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд зайлшгүй хяналт
тавих 83 ажлыг тусгуулсан байна.
Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны 02 сарын 16-ны өдрийн А/29 дугаар
тушаалаар байгуулагдсан ажлын 1 дүгээр хэсэг нь Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн
нутаг дэвсгэрт байрладаг үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ашиглалтын төлөв байдалд
2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр хамтарсан үзлэг шалгалт явуулсан ба ажлын хэсэгт
томлигдон ажилласан.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн болон орон сууцны хороолол доторх гэрэлтүүлгийн
засвар ашиглалтыг хариуцан ажилладаг компаниудтай 2017 оны ... сард Улаанбаатар зам
засвар арчлалтын газар
болон дүүргүүдийн ЗДТГ гэрээг шинэчлэн байгуулсантай
холбогдуулан уг хяналт шалгалтыг 3 дугаар улиралд явуулахаар болсон. /Үйл ажиллагаа
жигдэрсний мөрөөр/
Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/07
дугаар тушаалаар батлагдсан "Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн
зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн
хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хяналт шалгалтын
ажлын хэсэг"-т хэлтсийн мэргэжилтэн томилогдон ажиллаж, нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн ...
сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулсан. Ажлын мөрөөр
гаргасан илтгэх хуудас, судалгаа дүгнэлт, PPT танилцуулгад санал дүгнэлт тусгаж ажилласан.
ХЕМ-ийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалаар “Орон сууц нийтийн
аж ахуйн үйлчилгээ эрхэлж буй хувийн хэвшлийн байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт,
тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан мэргэжлийн боловсон хүчин, дуудлага хүлээн авах,
барагдуулахтай холбогдсон үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал
боловсруулах ажлын хэсэг”-т хэлтсийн мэргэжилтэн томилогдон ажилласан.
Үзлэг шалгалтад хамрагдсан 67 байгууллагын шалгалтын тайлан болон нийтийн орон
сууцны ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой “Иргэний тухай хууль”, “Барилгын тухай
хууль”, “Орон сууцны тухай хууль”, “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын
тухай хууль”, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль” зэрэг хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт
оруулах санал болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналаа тусган ХЕМ-ийн
зөвлөлийн хурлаар танилцуулан саналыг Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэхэд
саналаа тусгасан.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулагдсан “Тээврийн хэрэгслийн
төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт хэлтсийн
дарга томилогдон ажилласан. Шинэчилсэн журмыг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурал, НЗД-ын
зөвлөлийн хурал, НИТХ-ын хурлаар хэлэлцүүлэхэд оролцож, журмын төсөл, танилцуулгад
саналаа тусгаж ажилласан. Журмын төслийг НИТХ-аар хэлэлцүүлсэн боловч дэмжигдээгүй,
хурлын шийдвэрээр асуудал хариуцсан нийслэлийн Засаг даргын орлогчид шилжүүлсэн
байдаг.

70%

70%

100%

100%

-

43

130.6 ОСНААУГ-ын харьяа ХҮТ-үүдийн үйл
ажиллагаа, дуудлага хүлээж авах call
центрийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт
явуулж, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт
өгөх,
ХЕМ-ийг
мэдээллээр
хангах,
шаардлагатай
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэх.
130.7 Зам засвар арчлалт, замын босоо,
хэвтээ
тэмдэг
тэмдэглэгээний
үйл
ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, ХЕМийг мэдээллээр хангах, шаардлагатай арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

130.8 Лифтний засвар үйлчилгээ, сэлбэг
хэрэгслэлийн
нөөцлөлтийн
үйл
ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, ХЕМийг мэдээллээр хангах, шаардлагатай арга
хэмжээ авах

130.9 Ундны усны дээд эх үүсвэр, аюулгүй
байдал, хязгаарлалт, хамгаалалтын бүсийн
үйл ажиллагаанд НМХГ-аас явуулсан
хяналт шалгалт, өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд

Журам батлагдаагүйгээс уг шалгалт хийгдэх боломжгүй болсон. /Шинэ журмаар УБЗАА үйл
ажиллагаанд хяналт хэрэгжүүлэх эрхтэй байхаар тусгагдаж байсан/
a). ХЕМ-ийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалаар "Орон сууц
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ эрхэлж буй хувийн хэвшлийн байгууллагуудын бүтэц зохион
байгуулалт, тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан мэргэжлийн боловсон хүчин, дуудлага хүлээн авах,
барагдуулахтай холбогдсон үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал
боловсруулах ажлын хэсэг" байгуулагдан хяналт шалгалт явуулсан ба комисст хэлтсийн
мэргэжилтэн томилогдон ажиллаж, ажлын мөрөөр гарсан илтгэх хуудаст санал дүгнэлтээ
тусгаж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар танилцуулахад оролцсон.
a).Цагдаагийн ерөнхий газраас 2017 онд явуулах хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд уг ажил
тусгагдаж, УБЗАА хамтран ажиллах албан бичиг ирсэн байдаг. Тайлангийн хугацаанд энэхүү
шалгалт явагдаагүй.
б). Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамжинд тавигдсан авто замын
хөдөлгөөн зохицуулалтын босоо тэмдгүүдийг хийлгэх, байрлуулах ажиллагаа, ашиглалтад
хүлээж авах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, Сөүлийн гудамжинд 72ш босоо тэмдэг хийлгүүлж,
хөрөнгийг шийдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
в). Нийтийн тээврийн эцсийн болон дундын зогсоолуудад 2017 оны 04 дүгээр сард
түүвэрчилсэн хэлбэрээр хяналт шалгалт явуулж, зайлшгүй босоо тэмдэг байршуулах
шаардлагатай 139 байршлын судалгаа гаргаж, төсвийг шийдвэрлүүлэхээр санал гаргасан
боловч шийдвэрлэгдээгүй.
г).Авто замын засвар арчлалт нөхөөс заадасны ажлуудад хяналт тавьж, НАЗХГ-ын холбогдох
мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллаж гарсан алдаа дутагдалыг газар дээр нь засуулж хамтран
ажиллав.
д).Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хийгдсэн “Авто замын халтиргаанаас хамгаалах улаан
тэмдэглэл”-ийн ажилд хяналт тавьж, 5 компанийн ажлыг шалгаж, гүйцэтгэлээр хүлээж авсан.
а).ХЕМ-ийн 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/35 тоот тушаалаар батлагдсан ажлын
хэсэгт 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ныг хүртэлх
хугацаанд 1 мэргэжилтэн томилогдон ажиллаж, нийт 213 ширхэг лифтэнд үзлэг шалгалт
хийсэн. Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний саналыг НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн баримт бичгүүдийн төсөл,
хурлаас гарсан тэмдэглэлийн төслийг хянаж, санал тусгасан. Орон сууцны болон олон
нийтийн барилга байгууламжийн лифтэнд хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгаж, цаашид хамтран ажиллах чиглэлүүдээр Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газарт албан санал хүргүүлж, тодорхой ажлуудыг эхлүүлээд байна. Шалгалтын мөрөөр НМХГын улсын байцаагчид мэдэгдэж 16 лифтний үйл ажиллагааг зогсоогоод байна.
б).“Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-ын өмчлөлийн хэлбэрийг ОНӨТҮГ болгох асуудлын хүрээнд
шинээр боловсруулсан газрын дүрмийг хянаж санал тусгасан.
а).Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, УБЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс
болон холбогдох чиг үүргийн байгууллагуудын хамтарсан “Ундны усны дээд эх үүсвэр”-т 2017
оны 04 дүгээр сард үзлэг шалгалт явуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг
боловсруулж, НИТХ-д танилцуулахаар бэлтгэл хангасан байдаг. Уг комисст хэлтсээс төлөөлөл
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хяналт тавьж, тодорхой арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх.
131. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний
чиглэлээр хийгдэж буй үйл ажиллагаанд
дотоод хяналт явуулна.
131.2
Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсээс зохион байгуулдаг үзэсгэлэн
худалдаа, өргөтгөсөн худалдааны үеэр
хяналт тавьж ажиллах.

оролцоогүй.
а).Сөүлийн гудамжийг шөнийн гэрэлт гудамж болгох төсөл хэрэгжсэнтэй холбогдуулан ХЕМийн баталсан хуваарийн дагуу хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 3 удаа Сөүлийн гудамжинд
худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа газруудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зөрчил гаргасан
1 ААНБ-ыг хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэж арга хэмжээ авч ажилласан.
Тайлангийн хугацаанд УБЗАА-наас хариуцсан үзэсгэлэн худалдаа явагдаагүй.

100%

131.3 Тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа
явуулдаг худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд тодорхой арга аргачлал,
батлагдсан журмуудын хүрээнд хяналт
шалгалт явуулах, ХЕМ-ийг мэдээллээр
хангах, шаардлагатай арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх.

а).ХЕМ-ийн тушаалаар согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон,
түдгэлзүүлсэн, сунгалт хийсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тушаалаар өгсөн үүрэг
даалгаврын хэрэгжилтэд түүвэрчилсэн байдлаар БЗД, БГД, ЧД-ийн 15 байгууллагад газар дээр
нь хяналтыг хэрэгжүүлж, илэрсэн 5 төрлийн алдаа дутагдалд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч,
зөрчлийг арилгуулж ажилласан.
б).Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мөрөөр НМХГ, Дүүргүүдийн
МХХ-тэй хамтран асуудлыг газар дээр нь очиж үзэж шалган шаардлагатай арга хэмжээ авч,
биелэлтийг эзэн холбогдогчид утсаар албан бичгээр болон утсаар мэдэгдэж ажилласан. Үүнд:
• Иргэн Г.Энхбаатараас “Номын цагаан өргөө”-тэй холбоотой ирүүлсэн гомдлын мөрөөр
шаардлагатай бүх баримтыг цуглуулж, газар дээр нь биечлэн хяналт явуулж, албан
бичгээр хариу хүргүүлсэн.
• СХД-ийн иргэнээс ХХҮХ-ийн мэргэжилтэний ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн
гомдлыг биечлэн очиж, газар дээр нь дүн шинжилгээ хийж, ХЕМ-т мэдээлсэн.
• БЗД-т ТҮЦ ажиллуулдаг иргэнээс гаргасан гомдолд хяналт тавьж, албан бичгээр хариу
хүргүүлсэн.
• Орон сууцны 1 давхарт караоке ажиллуулж, дуу чимээ гаргаж байгаа гомдлын мөрөөр
БГД-ийн МХХ-ийн байцаагчаар ажлын байрны дүгнэлт гаргуулж, ААНБ-д холбогдох
арга хэмжээ авч ажилласан.
а). Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацааг сунгах асуудлаар гаргасан хүсэлтийн хүрээнд
ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж буй асуудлууд, баримт бичгийн
бүрдлүүдэд
түүвэрчилсэн хэлбэрээр хяналт тавьж, дутуу бүрдэлтэй, холбогдох журмыг зөрчиж байгаа
ААНБ-уудад зөвшөөрөл олгох, сунгах асуудалд санал дүгнэлт тусгаж ажилласан.
б).2017 онд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл шинээр
авсан, буцаагдсан, сунгалт хийсэн ажлын гүйцэтгэлд ХЕМ-ээс өгсөн үүрэг чиглэлийн биелэлт,
гүйцэтгэл үр дүнд хяналт шалгалт явуулах чиглэлээр удирдамж боловсруулан ХЕМ-ээр
батлуулан, удирдамжийн дагуу хяналтыг хэрэгжүүлж, илэрсэн алдаа дутагдалд хугацаатай
үүрэг даалгавар өгч, алдаа дутагдалыг арилгуулж ажилласан.
/ХХҮ-ний чиглэл хариуцсан дотоод хяналтын мэргэжилтэн ажилдаа орох тохиолдолд /удаан
хугацааны амралттай байгаа/ тодорхой үр дүнд чиглэсэн ХШҮ-ний ажлыг явуулахаар төлөвлөж
байна.
а).НИТХ-ын 2014 оны 56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн хэмжээнд түргэн
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131.4 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох,
хугацааг сунгах асуудлаар хүсэлт гаргасан
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ХХҮХтэй хамтарч хяналт тавих, орчны тохижилт,
цэвэрлэгээ, хаягжилт болон бусад тавигдах
шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт
тавьж, зохих дүгнэлт гаргах, ажлын хүрээнд
НҮНТ-д ирүүлж буй хүсэлт баримтын
бүрдлийг нягтлан шалгах.

131.5 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа

90%

-
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явуулж буй Түргэн үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/ийн үйл ажиллагаа, холбогдох журмын
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулж, ХЕМийг мэдээллээр хангах.
131.6 Албаны эзэмшлийн газар, нэгж
талбар дээр хүнсний ногоо тарих, фермер
эрхлэх зориулалтаар гэрээ байгуулсан
иргэн,
аж
ахуй
нэгжийн
гэрээний
хэрэгжилтэд ХХҮХ-тэй хамтарч хяналт
шалгалт явуулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх,
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж /хариуцсан хэлтсээс/, НИТХын хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн боловч эцэслэж батлагдаагүй.
Журам шинэчлэгдэж батлагдаагүй тул ХШҮ ажлыг явуулаагүй. /Шинэчилсэн төсөлд УБЗАА
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй байхаар тусгагдаж байсан/
а).Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын
албаны
эзэмшлийн газарт саалийн
үнээний ферм, мал бордох аж ахуй, төмс, хүнсний ногоо тариалах хүлэмжийн аж ахуй
байгуулах зорилгоор НЗД-ын 2009 оны 208, 2010 оны 290, 335, 2011 оны 780 дугаар
захирамжаар олгосон газар ашиглах гэрээг дүгнэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд хэлтсийн 1
мэргэжилтэн томилогдож, хяналт шалгалт явуулахад оролцсон ба ажлын мөрөөр гарсан илтгэх
хуудаст санал дүгнэлтээ тусгаж ажилласан. Үзлэг шалгалтад
нийт 27 байршлын
550.4 га газарт газар ашиглаж буй аж ахуй нэгж, иргэдийг хамруулсан.

132. Захирагчийн ажлын албаны хамаарах
асуудлуудын
хүрээний
бодлогын
зорилтуудын биелэлт гаргаж, холбогдох
байгууллагад хүргүүлнэ.
132.1 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
тухай хуулийн хүрээнд холбогдох журмаар
батлагдсан хуваарийн дагуу бодлогын
зорилтын биелэлтийг гаргаж хүргүүлэх
хуваарийг гаргаж батлуулах, хэлтсүүдэд
мэдээлэх.

а).Албанаас боловсруулж буй эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүд, нийслэлийн дэд
хөтөлбөр боловсруулж буй албан хаагчдад МУЗГ-ын 2017 оны 249 дүгээр тогтоолоор
батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, 89 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” –ыг танилцуулж арга зүйн
дэмжлэг үзүүлсэн.
б).Сангийн яам, НЗДТГ-аас 3 дугаар сард зохион байгуулсан МУ-ын Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай хууль, холбогдох журмын танилцуулга, мэдээлэл олгох сургалтад албаны
6 албан хаагч, харьяа газрын 15 албан хаагчдыг хамруулах ажлыг зохион байгуулж, албанаас
болон харьяа газруудаас боловсруулан гарах бодлого төлөвлөлтийг холбогдох дүрэм журамд
нийцүүлэх ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангасан.
в). Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн
Бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлт 31,9 хувь.
4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 25 ажлын
биелэлт 47,89%,
5. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 35
ажлын биелэлт 16 % /1-р улирлын байдлаар/
6. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын
нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн нарийвчилсан
задаргааны 138 ажлын биелэлт тайлант хугацаанд нийт 53%-ийн биелэлттэй байна.
Тогтоол шийдвэрийн биелэлт 59,8 хувь.
7. Монгол Улсын Засгийн газрын 10 тогтоолын хэрэгжилт 51%,
8. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн 4 заалтын хэрэгжилт 40%,
9. Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны 3 тэмдэглэлийн 4 заалтын хэрэгжилт 40%,
10. МУ-ын Ерөнхий сайдын 1 захирамжийн хэрэгжилт 90%,
11. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоолын 4 заалтын хэрэгжилт 56,6%,
12. НИТХ-ын 4 тогтоолын 5 заалтын хэрэгжилт 77,5%,
13. Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн 8 үүргийн биелэлт 55%,
14. Нийслэлийн Засаг даргын 3 захирамжийн 3 заалтын биелэлт 44,16%,

90%

100%
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132.2 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
тухай хуулийн хүрээнд холбогдох журмаар
батлагдсан арга аргачлалын дагуу албаны
хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын
зорилтуудын хэрэгжилтийг хугацаанд нь
гаргаж,
НЗДТГ-т
хүргүүлэх.
/ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэл,
хуралдааны тэмдэглэл, санамж бичиг, НЗДын мөрийн хөтөлбөрийн, НЭЗН-ийн 2017
оны үндсэн чиглэл/

132.3 Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн
хэрэгжилтийг хугацаанд нь гаргаж, НЗДТГ-т
хүргүүлэх.
/ЗГ-ын тогтоол, НИТХ-ын тогтоол, НЗД-ын
захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилт/
132.4 Бодлогын зорилтын хэрэгжилт, дээд
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн
явцад хяналт тавьж, явцын үзлэг шалгалт
явуулах, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд
танилцуулах, ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр
тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

a). Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны 1
дүгээр улирлын биелэлтийг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 27.8%-тай
хэрэгжсэн дүн мэдээг гаргаж, журмын дагуу хугацаанд нь НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
б). Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын биелэлтийг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 20%-тай хэрэгжсэн дүн мэдээг гаргаж, журмын дагуу
хугацаанд нь НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүллээ.
в). Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн 1
дүгээр улирлын мэдээ, тайланг хугацаанд нь нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
г). Дараах дэд хөтөлбөрүүдийн 2016 оны биелэлтүүдийг гаргаж, 2017 оны 01 дүгээр сарын 25ны өдрийн 01/107 дугаарын албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
1. “Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам, талбай орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг
сайжруулах хөтөлбөр,
2. “2013-2016 онд Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр”,
3. “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2016” нийслэлийн дэд хөтөлбөр”,
4. “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”,
5. “Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр”,
6. “Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл
хөгжүүлэх хөгжлийн“ хөтөлбөр”,
7. “Хүртээмжтэй хүнс-баталгаат байдал” нийслэлийн дэд хөтөлбөр”,
8. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилт,
9. Барилга, хот байгуулалтын сайд, нийслэлийн Ззасаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчтай
байгуулсан санамж
бичгийн дагуу 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
а). 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын тогтоол 3/3, НИТХ-ын тогтоол 2/3,
Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж 8/9, үүрэг даалгаврын биелэлт 2/2 буюу нийт 15 тогтоол
шийдвэрийн 17 арга хэмжээний биелэлтийг гарган LMONITORING програмд хугацаанд нь
орууулсан. Эдгээрээс удаашралттай болон хэрэгжих боломжгүй тогтоол шийдвэр байхгүй ба
30 хувьтай 4, 50 хувьтай 3, 70 хувьтай 3, 100 хувьтай 7 арга хэмжээ байна.
а). ХЕМ-ээр 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр батлуулсан бодлогын зорилтуудын
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлан хүргүүлэх ажлын “Календарчилсан
хуваарь” -ийн дагуу Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн
07 дугаар хурлаар албанд хэрэгжиж буй бодлогын зорилтуудын хэрэгжилтийн 1 дүгээр
улирлын хэрэгжилтийг хэлэлцүүлсэн.
б. Уг хурлаас гарсан шийдвэрийг хурлын тэмдэглэлээр албажуулан НИТХ-ын ажлын алба,
НЗДТГ-т болон НХТЕТГ-т тус тус хүргүүлсэн.
в. Зөвлөлийн хуралд танилцуулагдсан, удаашралтай болон төлөвлөгдсөн хугацаанаас хоцорч
хэрэгжиж байгаа нийт 13 ажил байгаад анхаарч, ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр анхаарч
ажиллахыг холбогдох хэлтсүүдэд мэдэгдэн хяналт тавьж ажилласан.
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100%
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132.5 Харьяа газруудад хэрэгжиж байгаа
хууль тогтоомж, дүрэм журам, дүрмээр
хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, гэрээ болон
эдгээрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа төрийн болон хувийн
хэвшил, олон нийтийн байгууллага, албан
тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
холбогдох хууль тогтоомж дүрэм журам,
стандарт,
бодлого
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг хангуулах
132.6 Хотын Ерөнхий менежерийн шуурхай
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, хурлаас
өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг
хангуулах, хяналт тавих. Ажлын хүрээнд
зөвлөгөөний
хуваарийг
шинэчилж
батлуулах, хүргүүлэх.

132.7 Хотын Ерөнхий менежерийн шуурхай
зөвлөгөөн зохион байгуулах журмын
хэрэгжилтэд улирал бүр мониторинг хийж,
танилцуулах, холбогдох арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх

132.8 Бодлогын зорилтуудын хэрэгжилтэд
хийгдсэн хяналт, мониторингийн дүгнэлт,
зөвлөмжийг
хянах,
товьёг
үйлдэн

а). Харьяа газруудын төсвийн шууд захирагч нарын ҮДГ-ний 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтийн
явцад байгууллага дээр нь шалгаж, хэрэгжилт удааширалттай болон тасрах магадлалтай
ажлуудын талаар ТШЗ нарт мэдээлж, ажил эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авсан.
б). Харьяа газрын ТШЗ нарын үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн авч, үйл
ажиллагаанд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч, ХЕМ-ээс нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын Захирагчаас ТЕЗ нарыг үнэлэх үнэлгээнд санал тусгуулахаар ажиллаж байна.
в). Харьяа газруудаас НЭЗН-ийг 2017 онд хөгжүүлэхээр үндсэн чиглэлд шинээр болон
шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр тусгагдсан эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцын
мэдээллийг нэгтгэж, НЗДТГ-т тайлагнасан. Үүнд: ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-аас нийслэлийн эдийн
засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах
газруудын хэрэглэгчдэд үйлчлэгч төвүүдэд мөрдөгдөх төлбөртэй үйлчилгээний үнэ тариф
тогтоо журам”-ын ажлын гүйцэтгэлд тогтмол хяналт тавьж ажиллалаа.
а).Тайлант хугацаанд ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнийг 11 удаа зохион байгуулж, тухай бүр
хурлын дэг, шуурхайн үүргийг ХЕМ-ээр батлуулж, шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч
байгууллагуудад 59 удаагийн үүрэг даалгавар өгснөөр давхардсан тоогоор 490 байгууллагын
биелэлтийг нэгтгэж, 11 удаа PPT танилцуулга бэлтгэн шуурхай зөвлөгөөнийг зохион
байгуулсан.
б).ХЕМ-ийн 2016 оны А/138 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 1
удаа шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулга хийж, журмын хэрэгжилт хангалтгүй биелүүлсэн 3
дүүргийн Засаг даргад “Сануулга”, НАЗХГ-ын даргад “Хариуцлага тооцуулах санал”-ыг
нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр шаардлагатай
бусад арга хэмжээ авсан.
Мөн өгсөн үүрэг даалгаврыг удаа дараа хэрэгжүүлээгүй, биелэлт ирүүлээгүй 4 дүүргийн Засаг
даргад холбогдох ажилтнуудад хариуцлага тооцуулах чиглэлээр анхааруулга өгч, ХЕМ-ийн
албан бичиг хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын үр дүнд шуурхай зөвлөгөөний
зар мэдээллийг утсаар урьдчилан мэдэгдэхгүй болж, шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч
удирдлагуудын сахилга хариуцлага дээшилсэн.
в). Журмын хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2017 оны 07
дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж ажиллахаар бэлтгэл ажлыг
хангаад байна.
г). ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнд албан ёсоор болон шаардлагатай тохиолдолд оролцдог 45
байгууллагын мэдээ тайлан гаргадаг албан хаагчдад 2017.05.04-ний өдөр “Мэдээллийн уялдаа
холбоог сайжруулах, тайлан мэдээ ирүүлэхэд анхаарах зүйлс” сэдвээр сургалт зохион
байгуулж, цаашид анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр санал
солилцож ажилласан.
ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөний 2017 оны хуваарийг шинэчилэн, батлуулж НИТХ-ын ажлын
алба, НЗДТГ, ННҮГ-т тус тус хүргүүлсэн. ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнийг 2017 оны эхний хагас
жилд 4 удаа бие дааж, 2 удаа зохион байгуулахад оролцсон.
Бодлогын зорилтуудын 2016 оны биелэлтүүдийг ХХНЖ-ын дагуу ангилан төрөлжүүлж хэлтсээс
өгөх баримтын бүртгэл, жагсаалтад тусгуулж байгууллагын архивт шилжүүлсэн. 2017 оны
баримтуудыг ангилан төрөлжүүлж цахим мэдээллийн фолдер, файлууд нэгтгэж байна.
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100%

100%
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мэдээллийн санд байршуулах, архивт
хүлээлгэн өгөх, архивт хүлээлгэн өгөх
хүртэлх хадгалалт, хамгаалалтын асуудлыг
хариуцах
Нийт арга хэмжээний үнэлгээний ДУНДАЖ ОНОО

86,1%
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ХОЁР. ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд тусгагдсан тусгай
Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар,
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин)
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа,
хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин

1
4. Дулааны алдагдалтай орон сууцны
барилгыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр
дулаалах ажлыг эхлүүлнэ.
4.1.
Дулаан
техникийн
шинэчлэлийн
хөтөлбөрийн
шинэчилсэн
хувилбарыг
танилцуулах, батлуулна.
4.2. Дулааны алдагдалтай орон сууцны
барилгын дулаалгын ажлын зураг төслийг
боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.
4.3. Үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудыг
дэмжин хамтарч ажиллана.

2
4.1. Угсармал орон сууц дулаалах дулаан техникийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд "Дулаан
техникийн шинэчлэлийн дэд хөтөлбөр"-ийг боловсруулан, Барилга, хот байгуулалтын сайдад
танилцуулж, дэмжигдсэн 08/1655 дугаар албан бичгээр хариу ирсэн. Уг албан бичигт 20
барилгыг дулаалахад шаардах санхүүжилт болон төслийг хэрэгжүүлэх саналыг 2018 онд
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах санал боловсруулан
Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад тусгагдсан орон сууцны
хорооллыг барьж байгуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр
сарын 07 ны өдрийн А/195 захирамжаар байгуулагдсан “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”ийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт санал өгч ажиллан орон сууцны хөтөлбөр боловсруулан
Нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэн Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барьсан.
4.2. Дулаан техникийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд "Новосибирск Улаанбаатар хотуудын
хооронд ах дүүгийн найрсаг харилцаа тогтоох тухай 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
байгуулсан албан ёсны баримт бичгийн хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр
Улаанбаатар хотын захиргаа, “Ломмета” ХХК-ийн хооронд байгуулсан “Улаанбаатар хотын
угсармал орон сууцны барилгын гадна ханын дулаалгын ажлыг хийх харилцан ойлголцлын
санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсны дагуу Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны 2А байрыг
сонгон ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар болон техникийн тодорхойлолтыг
боловсруулж, холбогдох байгууллагатай зөвшөөрөлцөн Улаанбаатар хотын Ерөнхий
менежерээр баталгаажуулж, мөн тус барилгатай холбоотой гаднах орчны фото зураг холбогдох
материалыг хүргүүлсэн. Нийслэлийн 2017 оны төсвийн тодотголд угсармал орон сууцны
дулаалгын зураг төсөл болон барилга угсралтанд хөрөнгө шийдвэрлэгдэн тендерийн ажлыг
зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:
o Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/330 дугаар захирамжаар эрх шилсэн
захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/84 дүгээр
тушаалын 2-р хавсралтаар үнэлгээний хороо байгуулагдан зураг төсөл боловсруулах
тендерийн баримт бичиг боловсруулагдсан.
o Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/373 дугаар захирамжаар эрх шилсэн
захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/90 дугаар
тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны ажлын хэсгээс тендерийн баримт бичиг

Тухайн
тусгай
арга
хэмжээний
биелэлтэд
төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчийн өгсөн
үнэлгээ
(Тусгай
арга хэмжээ бүрийн
биелэлтэд
0-30
оноо)
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боловсруулан батлуулж, харицуулалтын аргаар тендер зарлан 3 байгууллагад үнийн
санал ирүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн.
Үндэсний үйлдвэрлэгч "Монгол Базальт" ХК-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11
дугаарын албан бичгийг үндэслэн Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19-31 дүгээр орон сууц 5
давхар, 6 орцтой, 100 айл-ыг сонгон ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар болон
техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, холбогдох байгууллагатай зөвшилцөн ХЕМ-ээр
баталгаажуулан хүргүүлсэн.
“Люкс констракшн” ХХК нь 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11/01 дугаар албан
бичгээр өөрийн хөрөнгөөр зураг төсөл, угсралтын ажлыг дулаан техникийн шинэчлэлийн
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэхээр санал ирүүлэн, ХЕМ-тэй биечлэн уулзаж Баянгол
дүүргийн 15 дугаар хороо, 3 дугаар хорооллын 27 дугаар байрыг сонгон Зураг төсөл
боловсруулах үндэслэл болох Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээг НХТЕТГ-аас аван
хүлээлгэж өгсөн. Мөн 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр зураг болон техникийн
даалгаврыг боловсруулан хүлээлгэн өгч, зураг төслийг ажлыг эхлүүлээд байна.

6. Улаанбаатар хотын эрчим хүчний
хэрэглээний
судалгааг
гарган
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран
ажиллана.
6.1.Нам даралтын халаалтын зуухны
судалгааг гарган үе шаттайгаар төвлөрсөн
дулаан хангамжийн системд холбох ажлыг
эхлүүлэх судалгаа гаргана.

6.2.Багануур
дүүрэгт
700мВт
чадалтай
дулааны
цахилгаан
байгуулахыг дэмжиж ажиллана.

хүчин
станц

4.3. Үндэсний үйлдвэрлэгч "Монгол Базальт" ХК-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
11 дугаарын албан бичгийг үндэслэн Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19-31 дүгээр орон сууц
/5 давхар, 6 орцтой, 100 айл/-ыг сонгон ажлын зураг төсөл боловсруулан өөрийн хөрөнгөөр
дулаалахаар ажиллаж байна.
“Люкс констракшн” ХХК нь 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11/01 дугаар албан
бичгээр өөрийн хөрөнгөөр зураг төсөл, угсралтын ажлыг дулаан техникийн шинэчлэлийн
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэхээр
санал ирүүлэн Улаанбаатар хотын Ерөнхий
Менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөртэй биечлэн уулзсан бөгөөд
тус ажлыг дэмжиж эхлүүлэхээр тохиролцсоны үндсэн дээр Баянгол дүүргийн 15-р хороо, 3-р
хорооллын 27-р байрыг сонгон авсан зураг төслийг боловсруулан өөрийн хөрөнгөөр
дулаалахаар ажиллаж байна.
6.1 Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэсэгчилсэн халаалтын зуухаас дулааны эрчим хүчээр
хангагдаж байгаа төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох боломжтой 228 зуух
байна. Үүнд:
✓ Баянзүрх дүүргийн Цайз зах, маахуур толгой орчимд - 30,
✓ Их засаг их сургууль орчимд - 32,
✓ Амгалан дулааны станц орчимд - 55,
✓ Сонгинохайрхан дүүргийн Баянхошуу дэд төв, ХМК орчимд - 53,
✓ 1 дүгээр хорооллын арын дэнж орчимд - 25,
✓ Баянгол дүүрэг МҮОНРТ орчимд - 11,
✓ Сүхбаатар дүүргэг Дэнжийн 1000 - 18,
✓ Хан-Уул дүүрэг Яармаг орчимд - 21 зуух байна.
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор
хэсэгчилсэн халаалтын зуухнаас хангагддаг барилга байгууламжуудыг төвлөрсөн дулаан
хангамжийн сүлжээнд үе шаттайгаар холбох ажлыг Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-тай
хамтран хэрэгжүүлж байна. Дээрх ажлын хүрээнд эхний ээлжинд Чингэлтэй дүүрэг Дэнжийн
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6.2.1.Багануур
дүүрэгт
700мВт
хүчин
чадалтай
дулааны
цахилгаан
станц
байгуулах судалгааны ажилд хамтарч
ажиллана.
6.2.2. Улаанбаатар хотын Зүүн хэсэгт үйл
ажиллагаа явуулдаг халаалтын зуухны
судалгааг
гарган
төвлөрсөн
дулаан
хангамжийн нэгдсэн сүлжээ /Амгалан
дулааны станц/-д үе шаттай холбох ажлыг
зохион байгуулна.

8а. Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн
11г, д, "Дулааны цахилгаан станц 4"-өөс У18 хүртэлх, 12а магистраль шугамуудыг
өргөтгөн шинэчилнэ.
8а.1. 12 А магистралийн ТК-1211 цэгээс
урагш гарсан 2Ф400 мм голчтой шугамыг
2Ф500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин
чадалтай даралт өргөх насос станц шинээр
барих ажлыг дуусгахад хамтран ажиллана.
8а.2. 8д магистраль ТК-844 цэгээс ТК-860
хүртлэх 2ф500мм-ийн голчтой суваггүй
дулааны шугамыг 2ф600мм голчтой болгож
өргөтгөн шинэчилнэ.
8б. Орон сууцны хорооллуудын гол шугам
сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ.
8б.1.Орон
сууцны
хороолол
доторх
инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх,
шинэчлэх зураг төсөвтэй ажлын судалгааг
гаргах. 2017 оны нийслэлийн төсвийн
тотодголд тусгуулан хэрэгжүүлнэ.

мянга 39-р сургууль, 31, 124-р цэцэрлэг, Баянгол дүүрэг МҮОНРТ орчмын барилгууд болон
Хан-Уул дүүргийн яармаг орчим Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг, Нийслэлийн яаралтай
түргэн тусламжийн төв /ХУД дэх салбар/, 12-р цэцэрлэг, 34, 63-р сургууль, бусад хэрэглэгчдийг
холбох ажил хийгдэж байна.
6.2.1. Эрчим хүчний яамнаас тус станцын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан ба Диспетчерийн
үндэсний төвтэй гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.
6.2.2. Хотын зүүн хэсэг буюу амгалан дулааны станц орчимд төвлөрсөн дулаан хангамжийн
сүлжээнд холбогдох боломжтой 117 зуух байна. Үүнд:
✓ Баянзүрх дүүргийн Цайз зах, маахуур толгой орчимд - 30,
✓ Их засаг их сургууль орчимд - 32,
✓ Амгалан дулааны станц орчимд - 55,
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор
хэсэгчилсэн халаалтын зуухнаас хангагддаг барилга байгууламжуудыг төвлөрсөн дулаан
хангамжийн сүлжээнд үе шаттайгаар холбох ажлыг Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-тай
хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Дээрх ажлын хүрээнд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр
хороо, Батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин штабын 300 айлын орон сууцыг
төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж
байна.
8а.1. 11г, д магистраль шугамыг 2016 онд өргөтгөн шинэчлэхээр Хөгжлийн банкнаас 10,7
тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгагдсан боловч тухайн ондоо хийгдээгүй тул хөрөнгийг татсан. 2017
онд тус шугамыг өргөтгөн шинэчлэх ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй болно.
Дулааны цахилгаан станц 4-өөс У-18 хүртэлх дулааны шугамын барилга угсралтын хөрөнгө
2017 онд мөн шийдвэрлэгдээгүй болно.

70%

90%

8а.2. 2015 онд 12 А магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2Ф400 мм голчтой шугамыг
2Ф500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай даралт өргөх насос станц шинээр барих
ажлыг гүйцэтгэх тендерийг Эрчим хүчний яамнаас зарлаж гүйцэтгэгчээр нь "Альянс тех" ХХК
шалгарч барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 2015, 2016 онуудад барилга угсралтын ажлын 95
хувь нь хийгдсэн. Үлдсэн 5 хувь болох 153 хос метр дулааны шугамын угсралтын ажлыг 2017
оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 21-ний өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн
ажиллаж байна. /Үлдсэн 153м дулааны шугам нь Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо Дүнжингарав
хорооллын дундуур угсрагдана./ Барилга угсралтын ажил -98%/
8б.1. 8д магистраль ТК-844 цэгээс ТК-860 хүртлэх 2ф500мм-ийн голчтой суваггүй дулааны
шугамыг 2ф600мм голчтой болгож өргөтгөн шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
ажлыг Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулж байгаа бөгөөд барилга угсралтын ажил
одоогоор эхлээгүй байна.
8б.2. Орон сууцны хороолол доторх инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх зураг
төсөвтэй ажлын судалгааг гарган нийслэлийн 2017 оны төсвийн тотодголд тусгуулахаар санал
хүргүүлсэн боловч хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй болно.
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8б.2.Орон
сууцны
хороолол
доторх
инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх,
шинэчлэх ажлыг 2017 оны нийслэлийн
төсвийн тотодголд тусгуулан санхүүжилтийн
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
8б.3.Үнэлгээний
хороо
байгуулагдаж
худалдан
авах
ажиллагааг
зохион
байгуулна.
8б.4. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
захиалагчийн хяналтыг тавьж угсралтын
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

13.1. Туул усан цогцолбор" төслийг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх
үүсвэрийг
бүрдүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулна.
13.1.1.Нийслэлийн
Засаг
даргын
захирамжийн дагуу төслийн ТЭЗҮ-ийг
зөвлөх үйлчилгээний компаниас хүлээн
авна.
13.1.2.Олон
улсын
хандивлагч
байгууллагууд болон зээл тусламжаар усан
цогцолбор барих хөрөнгө оруулалтын эх
үүсвэрийг эрэлхийлнэ.

25.1. Нийслэлийн өмчийн барилгын эрчим
хүчний хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний
эх үүсвэрээр хангах ажлыг эхлүүлнэ.
25.1.1. НЗДТГ болон Нийслэлийн Агаарын
бохирдлыг бууруулах газартай хамтарч
төвлөрсөн
системд
холбогдоогүй
нийслэлийн өмчийн барилгуудын судалгааг

8б.3. Орон сууцны хороолол доторх өргөтгөх шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн өмнөх
онуудад ажлын зураг төсөв боловсруулагдан барилга угсралтын ажил хийгдэхэд бэлэн ажил
болон зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн судалгааг
гаргаж google erth-ээр зурагжуулан 2017 оны нийслэлийн төсвийн тодотголд тусгуулахаар
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар
сарын 06-ны өдрийн 01/176 дугаарын албан бичгээр хүргүүлсэн болно.
Төсвийн тодотголд орон сууцны хорооллын шугам сүлжээний дараах асуудлын хөрөнгө
шийдвэрлэгдсэн. Үүнд:
o Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/330 дугаар захирамжаар Баянзүрх дүүргийн 19
дүгээр хороо Газарчингийн 5 орон сууцны барилгыг хэрэгцээний халуун усанд холбох
зураг төсөл, барилга угсралт 120.0 сая төгрөг
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/329 дугаар захирамжаар УС-15 орчим 14 орон сууц,
сургууль, цэцэрлэгийг хэргэцээний халуун усанд холбох ажлын зураг төсөл боловсруулах 20.0
сая төгрөг
8б.3. Тендер зохион байгуулах эрх Нийслэлийн Хөрөнгө оруулах газарт эрх шилжсэн тул
тухайн байгууллага зохион байгуулан шийдвэрлэнэ.
8б.4. Хугацаа болоогүй
13.1.1. "Туул усан сан цогцолбор"-ын техник эдийн засгийн үндэслэлийг БНСУ-ын “Юшин
инженеринг” компани, Монгол улсын “Престиж” компани хамтран боловсруулж, 2016 оны 2
дугаар сард салбарын эрдэмтдийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Урьдчилсан
байдлаар далан барих 3 боломжит хувилбарыг тодорхойлж байгаа бөгөөд нэгдүгээр
хувилбарт, Туул голын эх, Босгын гүүрийн орчимд, хоёрдугаар хувилбарт, Туул, Тэрэлжийн
голын бэлчирт, гуравдугаар хувилбарт, Гачуурт, Налайхын дунд барихаар тусгасан байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/915 тоот захирамжаар
байгуулагдсан шинжээчдийн баг төслийн тайланг 2017 оны 1 дүгээр сараас 4 дүгээр сар хүртэл
нарийвчлан судалж, БНСУ-ын Юүшин инженеринг корпораци-д
техник эдийн засгийн
үндэслэлийг дахин нарийвчлан гүйцэтгэж, Монгол Улсын Засгийн газар, олон улсын банк,
санхүүгийн байгууллага, Олон улсын боомтын холбооноос тавигдах шаардлага, стандартуудад
нийцүүлэхийг зөвлөсөн.
13.1.2. Барилга, хот байгуулалтын яамны 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион
байгуулсан "Улаанбаатар хотын ус хангамжийн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага"
сэдэвт хэлэлцүүлэгт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба оролцсон бөгөөд тус
хэлэлцүүлэгт оролцсон эрдэмтэн, судлаачид "Туул усан сан цогцолбор"-ыг барьж ашиглах нь
зүйтэй талаар хэлэлцсэн.
25.1.1. Төвлөрсөн дулаанд холбогдох боломжгүй 300-600м2 талбайтай хороодын цогцолбор
барилгын халаалтыг сэргээгдэх эрчим хүчээр халаах зорилгоор эхний ээлжийн 10 хорооны
ажлын худалдан авах ажиллагааг нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газраас зарласан
ба одоогоор тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
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гаргана.
25.1.2. Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг
бууруулах
газартай
хамтарч
зарим
хороодын барилга, сургууль цэцэрлэгийг
сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах төлөвлөгөө
боловсруулна.
26.1. Халаалтын зуухнуудад сэргээгдэх
эрчим
хүчний
технологийг
шинээр
нэвтрүүлж, цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт
бий болгоно.
26.1.1.Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж,
халаалтын зуухны цахилгааны хэрэглээг
бууруулах боломжийн талаар судалгаа
хийнэ.
26.1.2 Халаалтын зуухнуудад сэргээгдэх
эрчим
хүчний
технологийг
шинээр
нэвтрүүлж, цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт
бий болгох судалгааг гаргана.

30.1. Хөрс хамгаалах газрын доройтол
бууруулах
дэд
хөтөлбөрт
санал
боловсруулан хүргүүлж, хамтран ажиллана.
30.1.1. Хөрс хамгаалах газрын доройтол
бууруулах
дэд
хөтөлбөрт
санал
боловсруулан хүргүүлж, ахуйн болон нүхэн
жорлонгийн бохирдлыг бууруулах бага
оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулна.

31.1. Усан хангамж, ариутгах татуургын

26.1.1. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж, халаалтын зуухны цахилгааны хэрэглээг бууруулах
боломжийн талаар судалгааг Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын инженер
техникийн ажилтангууд хийж 6, 114 дүгээр халаалтын зууханд туршилт хийсэн.
26.1.2. Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах 6 дугаар халаалтын зуухны гадна, дотор
гэрэлтүүлэгт нарны зайн панел суурилуулж, нарны зайгаар гэрэлтүүлэх ажлыг туршиж
эхлүүлсэн. Мөн Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хорооны 114 дүгээр халаалтын зуухны нэгдүгээр
контурын 385 Ватт хүчин чадалтай насосыг нарны зайгаар ажиллуулах ажлыг туршин эхлүүлж,
байгууллагын төсвөөс 8,0 сая.төгрөгийг зарцуулсан.
Сэргээгдэх эрчим хүч ашигласнаар халаалтын улиралд 376.2 мянган төгрөгийн цахилгааны
зардал хэмнэгдэх боломжтой дүгнэлт гарсан.
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Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Хөрс хамгаалах
үндэсний хөтөлбөр” батлуулахаар Байгаль орчны яамны сайдын 2016 оны 11 сарын 02-ны
өдрийн А/89 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг эцсийн
тайланг 2018 оны 1-р улиралд багтаан тайлагнахаар ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын хөрсний доройтол хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний
хүрээнд гэр хорооллын нүхэн жорлон, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах, туршилт
судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхээр Японы Эксэллэр компанитай хамтран Жайкагын “Эрэлд
хэрэгцээг өргөтгөх төсөл”-д санал 2017 оны 03-р сарын 27 нд санал хүргүүлсэн.
Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар 2017-2020 онд “Улаанбаатар хотын гэр
хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох замаар хөрсний бохирдол
бууруулах” төсөл 2017 оны 01 дүгээр сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа эхлээд байна. Төсөлд
Чингэлтэй дүүргийн 12, 13 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороод хамрагдана.
Төслийн хүрээнд гэр хорооллын уламжлалт ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах, хөрс
ариутгах дэвшилтэт технологийн шийдлийг сонгоэ 2017 онд 330 эко ариун цэврийн
байгууламжийг туршин, суурилуулах бөгөөд нийт 1500 эко ариун цэврийн байгууламж
суурилуулна.
Хөрс хамгаалах газрын доройтол бууруулах дэд хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийг
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулж, НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд
2017 оны 3-р улиралд танилцуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 2016 оноос он дамжин
хэрэгжсэн ХУД, 13-р хороо Туул тосгоны 50 м3/х хүчин чадалтай бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийг 2017 оны 04-р сард Улсын комисс ажиллан байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.
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шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль,
цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийн
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
бодлого
баримтлан
жишиг
ариун
цэврийн
байгууламж бий болгоно.
31.1.1. Салбарын яам, дүүрэг, газруудтай
хамтран хөрөнгө оруултын төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
ажлуудыг
хэрэгжүүлэхэд
хамтран ажиллана.
37.1. Мод тарих, ногоон байгууламж бий
болгосон иргэд, байгууллагыг бодлогоор
дэмжиж ажиллана.
37.1.1. Хашаандаа мод тарьсан гэр
хорооллын иргэдийг урамшуулна.
37.1.2. ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн
дэргэд Эко клубын үйл ажиллагааг
идэвхижүүлэх,
орчноо
цэцэрлэгжүүлэх
талаар туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх
41.1. Хог хаягдлын хуульд заасны дагуу
олон нийтийн байцаагчийн үйл ажиллагааг
тогтмолжуулж, оршин суугчдын оролцоог
нэмэгдүүлж
иргэдийг
бүлгийн
зохион
байгуулалтад оруулж ажиллуулна.
41.1.1. Дүүрэг бүрт 2017 онд ажиллах олон
нийтийн
байцаагч
нарыг
томилуулж
ажиллуулах, хог хаягдлын чиглэлээр зөрчил
илрүүлэх, арилгуулах ажлуудыг зохион
байгуулна.
41.1.2. Олон нийтийн байцаагчдад төрийн
бус байгууллагуудтай хамтран сургалт
зохион байгуулна.
41.1.3. Дүүргүүдэд хог цэвэрлэгээний
чиглэлээр иргэдийн бүлгүүд байгуулж
ажиллуулна.
42.1. Хот тохижилтын тусгай зориулалтын
техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг
сайжруулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
42.1.1. Шаардлагатай машин техникийн
судалгаа гаргана.

Нийслэлийн Боловсролын газар, салбарын яам, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран
хэрэгжүүлнэ.

37.1.1. 2004 оны Нийслэлийн засаг даргын 195 дугаар захирамжийн дагуу “Гэр хорооллын
хашаандаа мод тарьсан айл өрхийг урамшуулах журам”-ыг баримтлан 2017 оны 5 дугаар
сарын 10-ны өдрөөс 15-ны өдрийн хооронд төв зам дагасан нүүрэн талын айлуудад Улиас,
Хайлаас зэрэг ургалт сайтай мод сөөгийг олгох ажлыг зохион байгууллаа.
37.1.2. 2017 оны 4 дүгээр улиралд Нийслэлийн хэмжээнд орчиндоо үлгэр жишээ тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлт хийсэн аж ахуй нэгж байгууллагыг урамшуулах ажлыг зохион байгуулахаар
төлөвлөж байна.
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41.1.1. Нийслэлийн гэр хороолын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гуу жалга, үүсмэл хогийг
иргэдийн бүлгээр цэвэрлүүлэх, цэвэрлэсэн хог хаягдлыг тээвэрлүүлэх ажлыг 2017 оны 4 дүгээр
сарын 01-нээс 11 дүгээр сарын 01-н хүртэл ажиллуулахаар 18 тээвэрлэгч байгууллагатай
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
41.1.2. 2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 400 гаруй ажилгүй
иргэдийг иргэдийн бүлэгт оруулан ажиллуулж, 167,6 сая төгрөгний гүйцэтгэлийг олгосон.

100%

42.1.1. НЗД-ын 2016 оны 905 дугаар захирамжаар 700 сая төгрөгийн цас цэвэрлэгээний
зориулалттай машин техник худалдан авахаар шийдвэр гарсны дагуу НХААГ-ын дарга 2017
оны А/09 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, тендер зарлагдсан.
42.1.2. Дээрх захирамжаар Автозамын цас түрэгч 2, Автозамын цас бутлагч 2, цас цэвэрлэх
машин 1, ковш 1, Ачааны автомашин 1, бага оврын олон үйлдэлт трактор 1-ийг тус тус

50%
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42.1.2. Машин техник, тоног төхөөрөмжийн
техникийн тодорхойлолтыг гаргаж Худалдан
авах ажиллагааны газарт хүргүүлнэ.
42.1.3. Нийслэлийн хэмжээнд ажиллаж буй
хот тохижилтын машин техникийн хөдлөх
бүрэлдэхүүнийн өнөөгийн хүчин чадал,
ашиглалтын байдалд судалгаа хийж, парк
шинэчлэлтийн санал боловсруулна.

55. Төвийн 6 дүүрэг бүрт авто зогсоол
болон тохижилт бүхий талбайг бий
болгоно.

худалдан авах бөгөөд эдгээр машин механизмын техникийн тодорхойлолтыг ашиглагч
байгууллага болох ХТГ-аас авч НХААГ-т хүргүүлсэн. Дээрх техникүүдийг нийлүүлэх
гүйцэтгэгчээр Хаш техник ХХК шалгарч, нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас машин
техник нийлүүлэх гэрээг байгуулаад байна.
42.1.3. Мөн нийслэлийн 2017 төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.5 тэрбум төгрөгөөр хот
тохижилтын тусгай зориулалтын машин техник худалдан авахаар шийдвэрлэсний дагуу НЗДын 2017 оны А82 дугаар захирамж гарсан. Уг шийдвэрийн дагуу НХААГ-ын дарга 2017 оны А/37
дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлан
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаад байна. 2 экскаватор нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр Мост
интернэшнэл ХХК 698,000,000.0₮ , 2 бульдозерыг Хан туул трейд ХХК 538,900,000.0₮, шугамын
бөглөрөл гаргах 1 автомашиныг Хустайн хишиг ХХК 178,750,000.0₮-өөр нийлүүлэхээр
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
10-р хорооллын тохижилт: 10-р хорооллын туслах замын тохижилтын ажил МТ ШТС-аас
Жаст ойл ХХК-ны ШТС хүртэл замын хойд хэсэгт хийгдсэн. Тус тохижилтын ажлын
гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ ажиллаж, 5684м.кв
асфальтан хучилттай авто зам, 3890,7м.кв явган хүний зам, өнгөт хавтан, 5825,4м.кв зүлэгт
талбай, 9480ш хайлаас, 210 ш нохойн хошуу, 3270м урт торосон хашлага, 31 хогийн сав, 12
сүүдрэвчийг барьж байгуулан үлээн авч ашиглалтад өгөөд байна.
Гэмтлийн эмнэлгийн тохижилт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2017 оны
хаврын тохижилтын ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо Гэмтэл согог судлалын
үндэсний төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр
эхлүүлж 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр дуусгаж ашиглалтанд оруулах
төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд онцгой байдлын үед ашиглагдах нисдэг
тэрэгний зогсоол, 10865м2 асфальтан хучилт бүхий авто зам, 1667м2 явган зам, 3876м2
ногоон байгууламж, 124 авто машины зогсоол, түргэн тусламжийн авто машины тусгай
зориулалтын 8 зогсоол хийгдэж, хүлээн авч ашиглалтад өгөөд байна.
СХД-ийн эмнэлгийн тохижилт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2017 оны
хаврын тохижилтын ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэг 13 дугаар хороо, эрүүл мэндийн
төвийн гадна талбайн тохижилтын ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлүүлж 2017
оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр дуусгаж ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж
байна.Тус ажлын хүрээнд онцгой байдлын үед ашиглагдах нисдэг тэрэгний зогсоол, 376м2
асфальтан хучилт бүхий авто зам, 590м2 талбайг эко хавтангаар бүрж авто зогсоол хийх,
2030м2 газарт ногоон байгууламж нөхөж сэргээх, 181 у/м хайлаас тарих 350м2 газарт чулуу
шигтгэн суулгах, сандал 9 ширхэг, саравч 2 ширхэгийг хийж, хүлээн авч ашиглалтад өгөөд
байна.
Энхтайваны өргөөн чөлөөний тохижилт: Энхтайвны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамжийг
тохижилуулах ажлын хүрээнд замын 2 талын ногоон байгууламжид нийт 1319 ш нарс мод,
400187ш хайлаас модыг 33348 уртааш метр газар тарьж, ногоон байгууламжийг 33942м урт
торосон хашлагаар хамгаалсан. Мөн 61950м.кв талбайг зүлэгжүүлсэн. Том мод тарих ажлыг
Тод газар ХХК нээлттэй тендер шалгаруулалтаар шалгарч нийт 1735 мод тарихаар
648,000,000.0₮-ийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бол хайлаас мод, зүлэг тарих ажлыг Хот

100%
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97. Ерөнхий менежерийн А,Б тушаалын
эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, хуульд
нийцүүлэх

100. Нийтийн албанд нийтийн болон
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангуулах, хяналт тавих
100.1 Хувийг ашиг сонирхолын болон
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг
бүхий албан тушаалтнуудын мэдүүлгийг
бүртгэх
100.2 Мэдүүлгийн тайланг заасан хугацаанд
батлагдсан маягтын дагуу Авлигатай тэмцэх
газарт хүргүүлэх

тохижилтын газраас гадна ногоон байгууламжийн арчлалтын ажил гүйцэтгэж байгаа 16
компани хариуцан ажиллаж байна. Мөн дээрх ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөөний
автобусны буудлын орчмын 14568м.кв талхлагдсан сул шороон хэсгийг алаг хавтангаар
хавтандаж, хатуу хучилттай болгоод байна. Энхтайваны өргөн чөлөө, Москвагийн гудамжны
тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил 2017 оны 5 сарын 01-ээс 2017 оны 6 сарын 15-ны
хугацаанд бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд арчлалтын ажлыг Хот тохижилтын газар болон
ногоон байгууламжийн арчилгааны 16 компани 11 сарын 30-ны өдрийг хүртэл тогтмол
хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Усалгааны ажлын хяналтыг УБЗАА-ны хэлтсүүд
тогтмол хамтран гүйцэтгэж байна.
Амарын гудамжны тохижилт: Тус гудамжны тохижилтын ажлыг Буманзаг ХХК-тай гэрээ
байгуулж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд нийт 1087м.кв сул шороон хөрсийг хавтанжуулж, ногоон
байгууламжтай болгосон.
СБД-ийн 1-р хороо, 20-р байрны гадна талбайн тохижилт: Тус байрны тохижилтын ажлыг
Сэлэнгэ ундрам ХХК-тай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд нийт 280м.кв хуучин тоглоомын
талбайг шинэжилж, амралт тоглоомын талбай байгуулсан.
БЗД-ийн 9-р хороо, Шархадны эцсийн буудлын хойд талын тохижилтын ажил: Тус
тохижилтын ажлыг Тайшир өргөө ХХК-тай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд нийт 314м.кв
сул шороон хөрс бүхий талбайг хавтанжуулж, хүүхдийн тоглоом, саравч, сагсны талбай
байгуулсан.
СХД-ийн 15-р хороо, 1-р хорооллын 19-р байрны хойд талын тохижилтын ажил: Тус
тохижилтын ажлыг Новелнэтворк ХХК-тай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд нийт 828м.кв
сул шороон хөрс бүхий талбайг хавтанжуулж, зүлэгжүүлэн хүүхдийн тоглоом, саравч
байгуулсан.
Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн тушаалын төслийг тухай бүр хянаж, саналаа тусган дагалдах
хуудас бөглүүлэн хавсаргасан. Батлагдсан тушаалд дугаарлалт хийж товъёоглосон.
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар А тушаал 101, Б тушаал 72 батлагдан гарсан байна.
2016 онд батлагдсан тушаалуудыг үдэж хавтаслан А тушаалын 4 боть, төсөл 4 боть, Б
тушаалын 1 боть, төсөл 1 боть, нийт 10 боть материал архивт хүлээлгэж өгсөн. Мөн 2016 оны
тушаалуудад кодификаци хийсэн
1. Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу нийт 55 албан
хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хуулийн хугацаанд
цаасаар хүлээн авч цахим системд баталгаажуулсан. Үүнээс:
• 2 дугаар сарын 15-ны дотор мэдүүлсэн- 7
• 30 хоногийн дотор мэдүүлсэн- 44
• Их хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлсэн-4
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай
хуулийн дагуу үнэлгээний хороонд ажиллаж буй гишүүд, гэрээ байгуулсан албан
тушаалтнуудаас давхардсан тоогоор ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй тухай 207 мэдэгдэл
хүлээн авч цахим системд баталгаажуулсан.
2. Мэдүүлгийн тайланг АТГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан 1 дүгээр маягтын дагуу НЗДТГ-т

100%

100%
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100.3 Шинээр ажилд орж байгаа албан
хаагчдын Хөрөнгө орлогын урьдчилсан
мэдүүлгийг Авилгалтай тэмцэх газарт
хүргүүлэх
125.
Дотоод
хяналтын
тогтолцоог
бүрдүүлэх,
удирдлагын
чадамжийг
дээшлүүлэх үр дүнд суурилсан зорилтыг
хэрэгжүүлэх хүрээнд дүрэм журам
баталж мөрдүүлэх.
Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг
"Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт" /KPI/-ээр
үнэлэх ажлыг ЗСХ-тэй хамтарч холбогдох
арга аргачлалын дагуу албаны хэлтэс,
харьяа газруудад туршиж эхлүүлэх.

2017.02.20-ны өдрийн 01/253 тоотоор хүргүүлсэн.
3. Шинээр ажилд орсон 8 албан хаагчийн, ажлын байрны тодорхойлолт нь өөрчлөгдсөн 8, нийт
16 албан хаагчийн урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-д хянуулахаар хүргүүлсэн. Дээрх албан
хаагчийн ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд цаасаар хүлээн авч цахим системд баталгаажуулсан.
а) НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсээс УБЗАА-ны ажлын үр дүнг үнэлэх дүгнэх
шалгуур үзүүлэлтэд санал өгсөн.
б) Геодези усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдын ажлыг үнэлэх,
шагнаж урамшуулах журмыг хянаж, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн санал тусгуулж
ажилласан.
в) Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.3.1-т Хот
тохижилтын ажил, үйлчилгээнд Олон улсын ISO9001:2015 стандарт нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг
хангах” зорилтот ажлын хүрээнд Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны
өдрийн А/52 тоот тушаалаар байгуулагдсан “Хот тохижилтын ажил үйлчилгээнд ISO9001:2015
стандартыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-д ажиллаж, зөвлөх
үйлчилгээний “Эс Эф Си Эс” ХХК-наас явуулж буй 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт явуулж буй
сургалтад оролцож байна.
Ажлын хэсгийн ахлагчаас өгсөн үүргийн дагуу гишүүдийн ажиллах, зураг авалтын хуваарь,
ажлын чиглэлийг боловсруулсан. Хуваарийн дагуу Махатма Гандигийн гудамжинд хийгдэж буй
“Зуун хас” ХХК”-ны ногоон байгууламжийн ажлын байранд мэргэжилтнүүд зураг авалт хийж,
технологийн карт хөтөлж тайлагнасан.
128. Харьяа газруудын үйл ажиллагаанд а). Албанаас 2017 онд албаны хэлтэс, харьяа газруудад явуулах "Дотоод хяналт шалгалтын
аудит, дотоод хяналт явуулна.
ажлын төлөвлөгөө" боловсруулж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж батлуулсан.
128.4 Харьяа газруудын дотоодод явуулах Алба, харьяа газрууд, болон мэргэжлийн албад буюу 55 гаруй байгууллагуудын хүрээнд 4
хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг хянаж төрлийн 50 чиглэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, эхний хагас жилийн
батлуулах
ажлыг
зохион
байгуулах, байдлаар төлөвлөгдсөн ажлын хүрээнд хяналт явуулж, гүйцэтгэл үр дүнг ХЕМ-ийн зөвлөлийн
хэрэгжилтэд хяналт тавих, хагас бүтэн хурал болон ХЕМ-т илтгэх хуудсаар танилцуулж, ажлаа байгууллагын болон ulaanbaatar.mn
жилээр ХЕМ-т тайлагнах ажлыг зохион цахим хуудсаар сурталчилж, бүртгэлжүүлж ажилласан.
байгуулах
замаар
дотоод
хяналтын б).Харьяа 11 газрын 2017 оны дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний төслүүдийг хянаж
тогтолцоог сайжруулах.
төлөвлөгөөнд тусгуулах зайлшгүй шаардлагатай ажлуудыг тусгуулж баталж мөрдүүлэх ажлыг
зохион байгуулсан.
Тусгай арга хэмжээний үнэлгээний ДУНДАЖ ОНОО

100%

100%

75,4%
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ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ:
Гэрээнд
тусгагдсан
манлайллын
Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин)
зорилт (орц), түүний шалгуур үзүүлэлт
бүрээр хүрэх түвшин
1
2
1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн 1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллахын зэрэгцээ, албанд
хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын дагаж мөрдүүлэхээр Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний Б/48 дугаар
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар:
тушаалаар ЗАА-ны дотоод журам, албан хаагчдын ёс зүйн журам, Хотын Ерөнхий менежерийн
Зорилт-1: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны Б/51 дүгээр тушаалаар Албаны ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүн
ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахин ажиллана.
баталсан, Хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны Б/52 дугаар тушаалаар
а).Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн Албаны ёс зүйн хорооны ажиллах журам зэргийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж
хэм хэмжээг чанд сахих.
байна.
б).Төрийн албан хаагчийн үлгэр дууриаллыг 2. Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
үзүүлж, бусдыг манлайлах.
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу нийт 55 албан
Зорилт-2: Нийтийн албанд нийтийн болон хаагчаас хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хуулийн хугацаанд
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг цаасаар хүлээн авч цахим системд баталгаажуулж, олон нийтэд төрийн албанд эргэлзээ
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж төрүүлэх, итгэлийг алдах шинжтэй аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахгүй ажиллав.
ажиллана.
а) Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, албан
хаагчдад хуулийг сурталчлах.
2. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах 1. а) 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4-н
талаар:
салбарт 2797 иргэнд зөвлөгөө өгч, 415 ААН-ийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн материалыг хүлээн
Зорилт-1: Нийслэлийн болон байгууллагын авч шийдвэрлэн, хариу өгсөн. 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Захирагчийн ажлын
веб хуудсанд үйл ажиллагааны талаарх албанд иргэд, ААН-ээс нийт 522 албан бичиг хүлээн авч танилцан холбогдох хэлтэс,
мэдээллийг ил тод хүргэх, иргэдээс ирсэн мэргэжилтэнд шилжүүлэв.
санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилдаа тусгаж б) Хотын Ерөнхий менежер 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт иргэдтэй уулзаж хэвшсэн. 2017 оны
ажиллана.
эхний хагас жилийн байдлаар 21 удаагийн уулзалтаар 181 иргэнтэй уулзалт зохион байгуулж,
а) Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр уулзалтад яригдсан асуудлаар чиглэлийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдийг байлцуулан газар
ирсэн гомдол, санал хүсэлтийг шуурхай дээр нь шийдвэрлэх боломжтой асуудлуудыг тухай бүр шийдвэрлэж, судлах шаардлагатай бол
шийдвэрлэх
үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Мөн ЗДТГазар, НҮНТөв Дүнжингарав салбараас ирүүлсэн
б) 7 хоног бүр иргэдтэй уулзаж, асуудлыг иргэдийн уулзалтыг зохион байгуулж нийт 61 иргэний асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
в) Тайлант хугацаанд ХЕМ-ийн шуурхай зөвлөгөөнийг 11 удаа зохион байгуулж, тухай бүр
в) ХЕМ-ийн шуурхай хуралдаанаар харьяа хурлын дэг, шуурхайн үүргийг ХЕМ-ээр батлуулж, шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч
байгууллагуудыг
арга
зүй,
мэдээ байгууллагуудад 59 удаагийн үүрэг даалгавар өгснөөр давхардсан тоогоор 490 байгууллагын
мэдээллээр хангах
биелэлтийг нэгтгэж, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллав.
Зорилт-2: Хөрөнгө оруулалтын ажлыг ил 2. а) Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж, гаргасан журмыг мөрдлөг болгон санхүү төсвийн
тод, мэдээллийг нээлттэй болгоно.
гүйцэтгэлийн мэдээг 1-6 сараар гарган хэмнэлт хэтрэлтийн шалтгааны хамт байршуулсан, 5.0
а)
Шилэн
дансны
тухай
хуулийг сая төгрөгнөөс дээш санхүүгийн орлого, зарлагын гүйлгээ шивж оруулан, тайланг хугацаанд нь
хэрэгжүүлэх.
шилэн дансны нэгдсэн портал системд байршуулан ажиллаж байна.
б) Хэвлэл мэдээлэл, цахим сайтаар б) www.ubservice.mn цахим сайтаар худалдан авах ажиллагааны талаар мэдээллийг
худалдан
авах
ажиллагааны
талаар байршуулав.

Манлайллын
зорилтын
биелэлтэд өгсөн
үнэлгээ (0-30 оноо)

3
100%

100%
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мэдээллийг байршуулж ажиллах
3.Төсвийн
хөрөнгийн
төлөвлөлт,
зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах
талаар:
Зорилт-1: Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
хийгдэх ажлын задаргааг батлуулж, нийтэд
ил тод мэдээлнэ.
а) Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж
байгаа ажлын төсвийн задаргааг веб
хуудас, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
нийтэд ил тод гаргах.
б) Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа
ажлын гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах.
Зорилт-2: Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
хийгдэж байгаа ажлуудыг чанарын өндөр
түвшинд гүйцэтгэнэ.
а) Санхүүгийн тайланг улирал бүр хянах.
б) Хяналт шалгалтаар зөрчилгүй ажиллах.
4.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой
ашиглах талаар:
Зорилт-1: Байгууллагын эд хөрөнгө, тоног
төхөөрөмжийг зүй зохистой ашиглана.
а)
ЗАА-ны
эд
хөрөнгө,
тоног
төхөөрөмжүүдийн тооллого, бүртгэл засвар
үйлчилгээг тогтмол хийх.
б) ЗАА-ны үндсэн өмч хөрөнгө, тэдгээрийн
бүртгэл, ашиглалт, элэгдлийн талаар НӨХГт тухай бүр тайлагнах.
Зорилт-2:
Байгууллагын
ажилтнуудыг
ажлын байрны нөхцөлөөр хангаж ажиллана.
а) Шаардлагатай эд хөрөнгө, тоног
төхөөрөмжийг худалдан авах.
б) Эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг үр
ашигтай, зүй зохистой ашиглах
5.Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг
бэхжүүлэх талаар:
Зорилт-1: Байгууллагын албан хаагчдын
мэдлэг
боловсролыг
дээшлүүлэн,
тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
а) Албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг
дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн сургалт семинар

1 а) Нийслэлийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн болон урсгал зардлаар хийгдмсэн 5,0
саяаас дээш төсөвт өртөгтэй ажлуудыг холбогдох хууль журмын дагуу байгууллагын шилэн
дансаар нийтэд мэдээлж ажилласан.
б) Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан барилга,
захиалагчийн хяналтын дүрмийн хүрээнд ХЕМ-ийн 2017 оны А/71 дүгээр тушаалаар 2017 онд
хийгдсэн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын явцад хяналт тавьж ажиллах болон ажлын
гүйцэтгэлийг актаар хүлээн авах комиссуудыг байгуулж ажлын явцад хяналт тавьж, хүлээн авч
байна. Бүрэлдэхүүнд НХТЕТГ, НХОГ, НАЗХГ гэх мэт зам, замын байгууламж хөрөнгө
оруулалтын ажилд эрх бүхий байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулж ажиллаж байна. Зам,
замын байгууламжийн ажлуудад НАЗХГ, захиалагчийн хяналтыг явуулж байна.
2. Санхүүгийн тайланг улирал бүр хянаж, хяналт шалгалтаар зөрчилгүй дүгнүүлж ажилласан.

100%

1. 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар барилга 5ш нэр төрлийн 138 850 075 төгрөгийн
өртөгтэй, машин тоног төхөөрөмж 232ш нэр төрлийн 238 821 559.3 төгрөгийн өртөгтэй, тавилга
эд хогшил 320ш нэр төрлийн 119 430 759,99 төгөргийн өртөгтэй бусад үндсэн хөрөнгийн 42ш
нэр төрлийн 5 397 968 731 төгрөгийн өртөгтэй, программ хангамжийн 19 нэр төрлийн 57 383
902 төгрөгийн өртөгтэй, Аж ахуйн хангамжийн материалын 127ш нэр төрлийн 16 591 211
төгрөгийн өртөгтэй, бичиг хэргийн 18ш нэр төрлийн 2 186 076.5 төгрөгийн өртөгтэй, тусгай
зориулалттай материалын 2 нэр төрлийн 3 128 510 төгрөгийн өртөг бүхий нийт хөрөнгөтэй
байна.
- Мөн хагас жилийн тооллого хийж, эд хөрөнгөө бүртгэлжүүлсэн бөгөөд актлах хөрөнгүүдийг
дахин нягтлан шалгаж ашиглагдах боломжгүй эвдэрч, гэмтсэн хугацаа дууссан нийт 38 нэр
төрлийн 31 096 611.6 төгрөгийн өртөг бүхийн техник тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил
акталхаар өмчийн харилцааны газар бичиг хүргүүлэхэд бэлэн болсон.
2. Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй жигд явуулхад өдөр тутмын шаардлагатай бичиг
хэрэг, аж ахуйн материал болон тавилга эд хогшил, компьютер техник хэрэгслүүдийг бэлтгэж
хангах ажлыг тухай бүр шийдвэрлэлээ.

100%

1. 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн цагийн батлагдсан хуваарийн дагуу хэлтэс тус
бүр нийт жилдээ 16 удаа мэдээллийн цаг буюу сургалт хийхээс хагас жилийн байдлаар 9 удаа
хийсэн. Үүнд:

100%

-ҮДГ-ээ боловсруулах аргачлал
- ҮА-ны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
- Еoffice программын сургалт
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зохион байгуулах
б) Ажилтнуудыг гадаад, дотоодын сургалт,
төсөл хөтөлбөрт хамруулах.
Зорилт-2: Хүний нөөцийн хөтөлбөрийн
хүрээнд ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэж ажиллана.
а) Ажилдаа идэвхи санаачлага, үр дүнг
дүгнэж ажиллах.
б)
Ажилтнуудын
нийгмийн
асуудлыг
шийдвэрлүүлж ажиллах.

- Эрүүл хоололт,
- Монгол зан үйл
- Хэрэглэгчдийн эрх ашгийн төлөө төрөөс баримтлах бодлого
- Shoes love гутлын салоны танилцуулга
- ТАХ-ын харилцаа, хандлага
-Ёс зүйн менежмент
- Авилгын үндэсний хөтөлбөрийн АТГ-аас зохион байгуулсан сургалт
- БНСУ-ын ТА-ны тогтолцоо / БНСУ-ын элчин сайдын яаманд/
- Гамшигийн сургалт
2017 оны хагас жилийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтанд 13
албан хаагч хамрагдаж нийт 1015,0 төгрөг зарцуулсан.
Албан хаагчдаас ИБХ-ын мэргэжилтэн М.Балдандорж Усны барилга байгууламжийн мэргэшсэн
инженер, АЕГ-аас зохион байгуулсан баримт бичгийн стандарт, Баримт бичгийн зохион
бүрдүүлэх арга зүй сургалтад ЗСХ-ийн бичиг хэргийн эрхлэгч Я.Гантуяа, архивын эрхлэгч
Г.Мөнхчулуун нарын нэрийг хүргүүлж, эхний ээлжинд Я.Гантуяа сургалтад хамрагдсан. Барилга
хот байгуулалтын яамнаас зохион байгуулсан “Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх ҮА ба
төслийн зардал ЭЗ үр ашгийн тооцоо сургалтад ИБХ-ын мэргэжилтэн Т.Оюунтөгс, Удирдлагын
академаас зохион байгуулсан “Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын жишээ сургалт”д мэргэжилтэн С.Мөнхсайхан, НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилт, Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх нийтлэг журам зэрэг
сургалтад АДХХ-ын арга Рэгзэдмаа, мэргэжилтэн З.Пүрэвдорж нар тус тус хамрагдсан.
2017 оны хагас жилийн байдлаар Удирдлагын академийн захиалгаар төрийн удирдлагын
менежерийн ангид ИБХ-ын ахлах мэргэжилтэн Т.Оюунбилэг, төрийн удирдлагын магистрын
ангид АДХХ-ын дарга Ц.Рэгзэдмаа нарыг нэрийг дэвшүүлж, холбогдох материалыг хүргүүлсэн.
- Мөн хагас жилийн байдлаар Хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар: ТХХУХ-ын мэргэжилтэн
Энх-Амгалан БНХАУ-ын хог хаягдлын үйлдвэртэй танилцах, мэргэжилтэн О. Оджаргал,
Л.Булган нар шар хантаазтан 60 хүнийг Манжуурт, ЗСХ-ын ахлах мэргэжилтэн Мөнгөндуулга
14 ахмадыг Манжуурт аялуулж, ИБХ-ын мэргэжилтэн Л.Алтангэрэл БНЭУ-ын цэвэрлэх
байгууламж, саарал усыг дахин боловсруулж, цахилгаан станцын хөргөлтөд ашиглах, Японд
УБ хотын ус хангамжийн дамжуулах, түгээх чадварыг сайжруулахад туршлага судлаж, ТХХУХын мэргэжилтэн Д. Сүхбат БНХАУ-ын Хөх хотод ногоон байгууламжийн чиглэлээр, ахлах
мэргэжилтэн М.Гансэлэм, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбат нар БНСУ-д хог хаягдлын
боловсруулалтын менежмент суралтад тус тус хамрагдаж, туршлага судласан.
Нийслэлийн Засаг Даргын захирамжаар:
НЗД-ын 01 дүгээр сарын А/22 дугаар захирамжаар ИБХ-ын мэргэжилтэн Р.Даваасүрэн ХБНГУ-д
байгаль орчинд ээлтэй цахимлгаан эрчим хүч гаргаж авах дэвшилтэт технологи болон станцын
үйл ажиллагаатай танилцсан.
2. 2017 оны хагас жилийн байдлаар Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Алтан гадас
одонд 1, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 3, төрийн албаны тэргүүний ажилтан 1, Байгаль орчны
тэргүүний ажилтан 1, Нийслэлийн тэргүүний ажилтан 1, Нийслэлийн иргэдийн хурлын хүндэт
тэмдэг 2, Нийслэлийн засаг даргын жуух бичиг 2 албан хаагчийг шагнуулахаар холбогдох
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материалыг тус тус хүргүүлсэн.
Мөн 2017 оны хагас жилийн байдлаар албан хаагчдын дунд ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баяр болон
эрчүүдийн баярыг зохион байгуулсан.
Хүүхдийн баярын арга хэмжээнд 1-16 насны 75 хүүхдэд 1125000 төгрөг зарцуулж, хүүхдийн
бэлэг өгсөн.
2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр НЗДТГ-ын зааланд Бие бялдарын сорилыг зохион
байгуулж, сорилтын дүнг албан хаагчдад мэдээллийн цагаар танилцуулсан.
2017 оны Бүх нийтийн тод тарих өдрөөр Асёширогийн цэцэрлэгт хүрээнлэнд гүйлс, тавилган гэх
2 төрлийн 250 ширхэг сөөг тарьж, нийт 24 албан хаагч оролцсон. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний
өдрөөр Сүхбаатарын талбайн урд цэцэрлэгт хүрээлэнд хог цэвэрлэж, 27 албан хаагч оролцсон.
Нийслэлийн биеийн тамир спортын газраас Хүй 7 худагт зохион байгуулсан “Мөнгөн өвөл”
цасны арга хэмжээнд нийт 43 албан хаагч оролцсон. Тус алба цасны баярын арга хэмжээнд
2016 оны биеийн тамирын хамтлагийн үйл ажиллагаагаараа тусгай байрын шагнал авсан. Мөн
арга хэмжээнд Аз жаргалтай хот сэдэвт мөсөн хотхон байгуулж оролцсон.
Нийслэлийн Засаг даргын Марафон-2017 аянд нийт 14 албан хаагч оролцсон.
УСУГ-аас зохион байгуулсан Ерөнхий менежерийн нэрэмжит тэмцээнд сагс, волейбол, шатар,
ширээний теннисийн тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид идэвхтэй оролцсон. Албан
хаагчдын эрүүл мэнд хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор НЗДТГ-ын
хуваарьт зааланд 1 өдөр болгон орж, ИБХ-ын санаачлагаар сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион
байгуулагдсан.
Манлайллын зорилтын ДУНДАЖ ОНОО
Үнэлгээ өгсөн:
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын Захирагч
(тэмдэг)

100%

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:
Сундуйн
БАТБОЛД
2017 оны .... дугаар сарын .....

Тайлан бичсэн:
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
Захирагчийн ажлын албаны дарга
(тэмдэг)

Төсвийн шууд захирагч:
Тогмидын
ГАНТӨМӨР
2017 оны 07 дугаар сарын 05
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